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INTRODUCTIE

De wereld gaat sneller dan ooit tevoren.
We zijn altijd op de hoogte van het laatste
nieuws en staan in directe verbinding met
de hele wereld. Het is niet altijd makkelijk
om al die informatie te verwerken, continu te
schakelen en je hoofd leeg te houden.
We kennen het allemaal: terwijl je aan
het lezen bent, dwalen je gedachten af en
halverwege de bladzijde heb je geen idee
wat je zojuist gelezen hebt. Je bent niet de
enige! We lezen te langzaam om de enorme
hoeveelheid informatie die op ons afkomt
te kunnen verwerken. Hierdoor lezen we
teksten alleen nog scannend of maar half.
Digitaal lezen en werken verlaagt onze
productiviteit nog verder. Per definitie missen
we dan informatie. Ook zijn we slecht in het
onthouden: binnen een dag vergeten we
70% van de informatie. Wat voor effect heeft
dat op de beslissingen die wij nemen?
Op een bepaalde manier zijn we weer
analfabeet geworden.
Op basis van nieuwe inzichten uit de
neuropsychologie hebben wij tools
ontwikkeld die je kunt gebruiken om te
excelleren in deze digitale wereld. Dit geeft
rust, overzicht en controle.

USECLARK METHODE

Om ons werk te kunnen doen moeten we eerst kennis opnemen,
verwerken en reproduceren. We moeten alle e-mails, PDF bestanden
en memo’s lezen, de vergaderingen bijwonen etc. Per dag besteden we
gemiddeld 4 uur aan het opnemen en verwerken van informatie.
In de trainingen van UseClark leer je alle technieken om informatie
sneller op te nemen, te verwerken en te onthouden. De methode is
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en omvat 6 breinprincipes,
die ervoor zorgen dat het verwerken van informatie sneller, makkelijker
en efficiënter gaat.
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Door te laten zien hoe de hersenen werken,
wordt het makkelijker om je werk uit te voeren.
De UseClark methode helpt je twee keer zo
snel te lezen, zonder verlies van tekstbegrip.
Je zult leren hoe je je geheugen kunt
verbeteren, zodat je echt alles wat je leest kunt
onthouden en onze software helpt je je focus te
verhogen en geeft je een duidelijk beeld van
wat je moet lezen.
De modules van UseClark zijn verdeeld in
2 trainingen.

FOCUS MANAGEMENT
Hoe zorg je ervoor dat je niet meer afgeleid raakt? Hoe schakel je snel
tussen denktaken en binnenkomende berichten? Hoe werk je lekker in
een kantoortuin? En hoe zorg je ervoor dat jij aan het einde van de dag
voldaan naar huis gaat?
In de training Focus Management ontdek je hoe je brein werkt, zodat
je je makkelijker kan afsluiten voor afleiding en sneller kunt schakelen.
Het effect is dat je op een dag veel meer gedaan krijgt, met minder
inspanning. Het is geen time-management; het is brain-management.
In de training Focus Management
ontdek je o.a.:
•	Welke concentratielekken er zijn (en hoe je deze kunt dichten)
•	Wat MTS is en hoe je dit kunt gebruiken om je beter af te sluiten van
afleiding
•	Hoe je niet meer afdwaalt tijdens gesprekken
•	Wat het OHIO-principe is en hoe je hiermee jouw productiviteit met
120% kunt verhogen
•	Hoe we makkelijker in een Open Office of kantoortuin kunnen werken
•	Hoe onze hersenen minder vermoeid raken, zodat we aan het einde van
de dag meer energie overhouden
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USECLARK WORKSHOPS

Het is ook mogelijk UseClark workshops
te boeken voor conferenties of seminars.
We passen de content en duur aan voor
maximale impact. Onderwerpen als snellezen,
geheugentechnieken, productiviteit en
mindmapping zijn beschikbaar in korte
workshops van 1 tot 3 uur.

SNELLEZEN EN GEHEUGENTRAINING
Hoe neem je complexe artikelen sneller tot je, zonder dat dit ten koste gaat
van tekstbegrip? Hoe lees je makkelijker van beeldschermen? En hoe zorg
je ervoor dat je alle informatie langer vasthoudt in het geheugen?
In onze cursus Snellezen & Geheugentraining ontdek je verschillende
methodes om (complexe) informatie veel sneller op te nemen én deze
langer te onthouden. Hierdoor blijf je makkelijk up-to-date en houd je
meer tijd over voor andere zaken. Door de vele oefeningen en metingen
zie je dezelfde dag al resultaat en kun je het snellezen de dag erna al
inzetten in je werk.
In onze training Snellezen & Geheugentraining ontdek je:
• Hoe je makkelijker van beeldschermen kunt lezen
• Methodes om complexe informatie sneller op te nemen
•	De belangrijkste principes uit de neuropsychologie, waardoor onze
hersenen veel makkelijker informatie opnemen
• De “Name System” om nooit meer een naam en gezicht te vergeten
• Technieken om je geheugen te boosten
• Wat de beste snellezen software is

