OVER BLACK
De drijvende kracht
achter BLACK

Emeli Colen is de drijvende kracht achter
BLACK en dé productiviteitscoach van de
Cariben. Zij ziet het als haar missie om
jou productiever en efficiënter te laten
werken zodat jij de regie over je agenda
weer terugkrijgt. Zodat je voldoende
aandacht kunt geven aan zaken die écht
belangrijk voor je zijn. Met de bewezen
methodes zoals het wereldwijd bejubelde
Getting Things Done® en de eigen training
Challenge Accepted by Emeli ® weet ze
als geen ander hoe jij je leven weer onder
controle kunt krijgen.

OVER BLACK

Je bent heel de dag druk bezig, maar hebt aan het eind van de dag niet het
gevoel dat je écht iets hebt gedaan. Je ervaart stress en hebt het gevoel dat je
altijd achter de feiten aanloopt. Hoe fijn is het dan om iemand te hebben die je
helpt met het structureren én prioriteren van jouw werk en leven? Iemand die
samen met jou een plan opstelt zodat jij de controle over je werk en leven weer
terug kunt krijgen? BLACK is dé partij die dit samen met jou kan realiseren.

RESULTAAT

BLACK helpt je graag bij het bereiken van jouw doelen. Op welk gebied dan ook.
Focus management, leren snellezen of het structureel realiseren van een lege
inbox: BLACK stemt de trainingen volledig af op jouw behoefte. Van erkende
methodes als Getting Things Done® en Streamline Certified® tot de eigen
training Challenge Accepted by Emeli®: met behulp van slimme toepassingen
en lifehacks krijg je meer gedaan in minder tijd. Het resultaat? Rust, controle en
overzicht. En jij bepaalt de voorwaarden!
Wil je ook werk maken van je productiviteit? Neem vrijblijvend contact met ons
op en ontdek wat BLACK voor jou kan betekenen.

‘De eerste stap
naar een leven met
meer rust, controle
en overzicht!’

PRODUCTIVITEITSTRAININGEN

Een greep uit het aanbod
productiviteitstrainingen:
•
•
•
•
•

Getting Things Done®
Streamline Certified®
Challenge Accepted by Emeli®
Email Management
TypeWorld XL voor het verbeteren
van je typvaardigheid

Je bent heel de dag aan het werk, maar hebt aan het einde van de dag niet het
gevoel dat je écht iets hebt gedaan. Herkenbaar? De trainingen en workshops
van BLACK helpen je om die doelen wél te realiseren. BLACK werkt volgens
de principes van de meest toonaangevende methodes op het gebied van
productiviteit en effectiviteit, waaronder het wereldwijd bejubelde Getting Things
Done® en de eigen training Challenge Accepted by Emeli®. Daarnaast verzorgt
BLACK trainingen op maat, zowel individueel als bedrijfsmatig.

MAATWERK

Naast het reguliere aanbod verzorgt BLACK ook trainingen op maat. Na
inventarisatie van de wensen ontwikkelt Emeli een persoonlijke training die jou
verder gaat helpen met de onderdelen die jij belangrijk vindt. Mindmappen,
focus management, leren snellezen of het realiseren van een lege inbox: wat
je wens ook is, BLACK zorgt voor een methode toegespitst op jouw persoonlijke
situatie.

Je multitaskt je een slag in de rondte,
maar het gewenste resultaat blijft uit. Je
zou je tijd veel liever besteden aan zaken
die echt belangrijk voor je zijn, maar komt
er simpelweg niet aan toe. Herkenbaar?
Je bent niet de enige. Wil je nu eens
écht werk maken van je productiviteit?
Met de training Challenge Accepted
By Emeli® word je weer baas over je
eigen tijd én agenda. Met deze bewezen
effectieve methode, die is opgebouwd
uit diverse bouwstenen, ga je al na één
dag productiever door het leven. Dat is
wat de training belooft en dat is ook wat
deelnemers ons teruggeven.

Hoe voorkom je dat je niet wordt opgeslokt in de waan van de dag? En hoe
zorg je dat je agenda niet wordt overheerst door afspraken, nog openstaande
taken en to dolijstjes waar maar geen eind aan lijkt te komen? De training
Challenge Accepted by Emeli® is in het leven geroepen om precies dát
probleem aan te pakken.
Met het volgen van deze bewezen effectieve training word je weer baas over
je eigen tijd en pak je de regie terug. De training, die is opgebouwd uit een
aantal bouwstenen, gaan jou helpen om effectiever en efficiënter te werken. Met
Challenge Accepted doorbreek je oude patronen en doe je inzichten op waar je
een leven lang profijt van hebt.

BLIJVEND EFFECT VAN CHALLENGE ACCEPTED

Deelnemers ervaren na het volgen van de training meer rust, controle en
overzicht. De praktische tools én handige lifehacks die je tijdens de training leert
zorgen ervoor dat je je niet meer zo snel laat afleiden door de waan van de dag.
Je gaat aan de slag met het bepalen van je doelen, leert prioriteiten te stellen
en je focus terug te vinden. Deelname aan Challenge Accepted is daarom ook de
eerste stap naar een productiever én leuker leven!

Persoonlijke begeleiding

Aan de hand van deze bouwstenen gaat
productiviteitscoach Emeli samen met jou
op zoek naar methodes die zijn toegespitst
op jouw specifieke situatie. Deze
persoonlijke aanpak, in combinatie met
de effectieve technieken, zorgen ervoor
dat je al na één dag grote resultaten zult
boeken. Door op een andere manier naar
je eigen situatie te kijken, ontdek je al
snel waar kansen liggen. Bij de training
Challenge Accepted leer je hoe je deze ten
volle benut!

De training van Challenge Accepted bestaat uit een vijftal bouwstenen die samen
zorgen voor een leuker leven met meer focus. Naast de persoonlijke begeleiding
tijdens de training ga je aan de slag met het prikkelende werkboek, waarbij de
bouwstenen worden behandeld.

DE BOUWSTENEN VAN CHALLENGE ACCEPTED:
• Aan de hand van praktische methodes leer je je focus te behouden en
daarmee ook je productiviteit te verhogen
• Haal meer uit je tijd door beproefde technieken als snellezen, efficiënter te
schrijven en je typevaardigheid te verbeteren
• Ervaar controle door zaken op een andere manier aan te pakken. In de
training leer je onder andere effectief delegeren en de kracht van nee zeggen
• Creëer overzicht door het inzetten van slimme tools en toepassingen en pak
de regie terug over je agenda
• Challenge Accepted zorgt naast alle praktische oplossingen op het gebied van
productiever werken vooral dat je weer harmonie in je leven ervaart. Je leert
te reflecteren op je eigen situatie met aandacht voor zowel werk als privé

Ga jij de uitdaging aan? Zeg dan Challenge Accepted! Meld je direct aan of
neemt contact met ons op voor meer informatie.

BREAK YOUR PATTERNS!
GETTING THINGS DONE®

LEVEL 1: FUNDAMENTALS
MASTERING WORKFLOW SERIES
Participant Course
Materials

A robust participant packet that includes:
• Getting Things Done book by David Allen
• Participant Workbook
• GTD Workflow Map
• GTD Methodology Guides
• The 5 GTD Steps Reinforcement Program

I&I Series Options

To support learners’ mastery of this level,
I&I Series options include:
• Guided Setups for common software
• Guided Mind Sweep
• Guided GTD Weekly Review®
• Calendar Management
• Email Management
• Installation Lab

About David Allen
Company

David Allen Company is a global training
and consulting company, widely considered
the leading authority in the fields of
organizational and personal productivity.

COURSE OVERVIEW

The Level 1: Fundamentals Course presents the groundbreaking GTD®
methodology for achieving control in a world of constant change and everincreasing input. This powerful program delivers a highly effective and
sustainable way to attain greater levels of personal productivity.
Participants will learn the Five Steps of Mastering Workflow:
01 Capture (collect what has your attention)
02 Clarify
(process what it means)
03 Organize (put it where it belongs)
04 Reflect
(review frequently)
05 Engage (simply do)

PROGRAM FORMAT

Level 1: Fundamentals pairs a one-day classroom learning experience with
the Installation and Implementation (I&I) Series. The I&I Series is delivered in
webinar or workshop format and is a dynamic way to ensure participants are wellequipped to build and maintain trusted systems and deepen their learning.

Your mind is for having ideas,
not holding them.®

GTD COACHING
®

PROGRAM OVERVIEW
Participant Course Materials
A robust participant packet that includes:
• Getting Things Done book by David Allen
• GTD Workflow Map
• GTD Methodology Guides

Our two-day GTD® Coaching is a custom-built installation program, delivered
on-site. Participants will learn the fundamentals of the Getting Things Done®
methodology, tailored to specific roles, responsibilities, learning styles and
current workflow systems and tools.

PROGRAM FOCUS & LEARNING OBJECTIVES
• Understanding the key principles of the GTD methodology
• Understanding the five steps of Mastering Workflow
• Targeted implementation support for those who have read the book and
have not yet started to set up their system
• Best practices on fine-tuning a system already set up
• Ability to explain the thought process for clarifying outcomes, projects,
and next actions
• Ability to identify and take the immediate next actions to effectively
implement the GTD methodology
• Ability to identify the i nventory of commitments necessary for effective
operational review

PROGRAM FORMAT

• One consultation call prior to the on-site session, to assess needs and
opportunities
• Two contiguous days on-site that provide one-on-one training in the client’s
personal workspace designed to introduce and install the GTD methodology
• Two follow-up calls, within three months of the on-site session

A New Framework
THE POWER OF FOCUSED
COMMUNICATION™

Focused Communication introduces an
elegant approach to streamlining all forms
of communication. This framework creates
the foundation for the new mindset and
skill set delivered throughout the
Streamline Certified programs.

A New Mindset
THE ART OF FOCUSED
COMMUNICATION™

Focused Communication offers a new
perspective that emphasizes goalorientated communication. In funneling
real-world objectives through filters for our
Audience, Message and Action, we quickly
learn to aim our Ideas more directly.

GET MORE DONE WITH LESS EFFORT BY
OPTIMIZING THE QUALITY OF YOUR INTERACTIONS.
MORE FOCUS

Increasing focus in our communication creates exponential clarity in our ideas,
message and objectives.
Streamlined communication stand out.

LESS FRICTION

Reducing friction in our communication allows our ideas to travel further, faster,
and with greater ease.
Streamlined communication make an impact.

PRODUCTIVE COMMUNICATION

Action-oriented communication focuses on moving our ideas forward and toward
completion.
Streamlined communication gets the right work done.

A New Skill Set
BEST PRACTICES FOR
MODERN COMMUNICATION™
Streamline Certified introduces best
practices that can be applied to all aspects
of modern business communication.
Techniques designed for real-world
application make it simple to incorporate
Streamline principles immediately.

When we shift our focus
from quantity to quality,
everything changes.

LESS SAID.
MORE DONE.

THE PROGRAM
Leadership program
webinar or in-person presentation

Fundamentals Workshop
•
•
•
•
•

1 day program
The Art of Streamlining
Focused Communication
Streamlining in Practice
Championing Streamlining

THE MODERN COMMUNICATION PROBLEM

The quantity and speed of interactions has reached an untenable level.
Technology has promised to be the solution, with more tools and systems to
manage the increasing flow of communications.
But technology has only made it worse.

50%
1

Over 50% of our day is spent
managing interactions instead
of doing our job.

Advanced Workshop
• Role-Playing Exercises
• Streamline Expertise

20 Modules

6.3
HRS/DAY

For many, over 6 hours each
day is devoted to email alone.

2

Toolkit Website
100 Memos
Executive Coaching
Consulting
2 Books

• LESS & MORE
• SAID & DONE

THE STREAMLINE SOLUTION

Streamline offers a new mindset that changes our approach from constant
reaction — playing defense — and turns it around to take proactive control —
playing offense with our communication.
With Streamline, a shift toward fewer, high-quality interactions can replace countless
inefficient ones. Making it truly possible to:

Get more done with less effort.
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