
Amanda: Hoe vaak is de Getting Things Done training 

inmiddels gegeven? 

David: Voor nu zitten we op drie trainingen: één training 

hebben we voor maten gegeven, één voor het interne personeel 

van TFG en één training was een combinatie van beide. 

A: Wat fijn, want ik kan mij herinneren dat je het trainersvak 

ook echt even in de vingers wilde krijgen. Heb je dat ook kunnen 

doen naar jouw idee? 

D: Zeker, vanaf de eerste kennismaking met de Getting Things 

Done training was ik enthousiast. Ik heb ook altijd geweten 

dat ik de training wilde geven, maar de weg ernaar toe was 

wat lang. Ik pas de theorie zelf al jaren toe. Toen ik ging 

ondernemen kwam ik in contact met Meereffect. Zij vertelden 

mij over de investering die ik moest doen om deze training 

te verzorgen. Toen ik begon als ondernemer vond ik dat wel 

even te veel. Ik heb mij toen eerst op het ondernemerschap 

gericht. In die tijd schakelde ik nog met Martijn en Stephan 

(maatschapmanagement en TFG academy) over dit topic. 

Afgelopen jaar heb ik dit met jou verder opgepakt en in gesprek 

met Arno hebben we een goede regeling getroffen. Ik kijk echt 

positief terug op dit proces. Want het is ook waar, ondernemen 

is ook investeren. Nu ik de training drie keer heb gegeven, 

kijk ik er ook naar uit om deze vaker te geven. Bij een van de 

trainingen was het salesteam aanwezig en zij kunnen nu veel 

beter mijn ambassadeur zijn zodra ze een kans zien. Ze weten 

nu wat ze eruit halen. Dus als een relatie aangeeft waar ze 

tegenaan lopen, dan helpt dat enorm. 

A: Wat zou je dan nog willen bereiken met deze training? 

D: Ik zou hem nog wel vaker voor onze maten willen geven 

natuurlijk, maar ik kan deze ook bij de eindklant van maten 

verzorgen. Het zou geweldig zijn als het lukt om hem 

bijvoorbeeld nog drie keer te geven dit jaar. 

Structuur in 
ondernemerschap
Ondernemen is ook investeren. Daarin is David uitgedaagd door The Future Group, en met succes. Amanda hielp hem 

bij het opzetten van zijn training in de TFG Academy en nam inmiddels ook zelf deel aan ‘Getting Things Done’. Op een 

zonnige dag in Zoetermeer lopen ze samen door het park en blikken terug op het proces, bespreken wat ze hebben 

bereikt en wat de plannen zijn voor de toekomst. Een mooi ondernemersvoorbeeld van meer dan ‘uurtje/factuurtje’.
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Wil je meer weten over de  
Getting Things Done training? 

Je kunt David bereiken via david.vanderstoep@

the-future-group.com of kijk voor zijn mobiele 

nummer in de app. De eerstvolgende training 

staat gepland op 29 september in Zoetermeer. 

Aanmelden kan uiteraard via de website:

A: En daarna, wat is de ondernemersdroom? 

D: Er zijn verschillende modules binnen Getting Things Done, 

maar ik denk erover na om het programma uit te breiden. Na 

de training lopen mensen best nog tegen wat dingen aan. 

Daarin kan ik ze ook coachen. Ik denk ook aan een e-learning 

bijvoorbeeld en een terugkomdag. Denk je dat daar markt voor 

zou zijn? 

A: Nou zeg dat wel. Ik heb natuurlijk zelf ook deelgenomen 

en ik merk dat ik wel verbetering merk, maar ik zou meer de 

tijd moeten nemen om het goed te doen. Ik weet zeker dat 

ik dan nog meer rust kan creëren in mijn werk. Een van mijn 

meest chaotische collega’s doet dat wel. Daar heb ik echt 

respect voor. Daardoor zie ik ook dat ik meer tijd zou moeten 

vrij maken. Daarbij helpt de Mindmarker-app, die onderdeel 

uitmaakt van het cursuspakket, me ook wel om het niet te 

vergeten. Maar als dat meer structuur zou hebben, zou ik daar 

ook mee geholpen zijn. 

D: Alles wat je doet is goed, het moet voor jou werken. Het 

kunnen allemaal kleine stapjes zijn. Sommige deelnemers 

vinden het ook echt veel. Ik kreeg laatst nog de vraag ‘Moet 

ik dit allemaal tegelijk toepassen?’. Maar als iemand alleen al 

begint door alles direct te doen wat nog geen twee minuten 

kost, dan zou dit al een groot verschil maken. Of door 

bijvoorbeeld wekelijks de tijd te nemen om een review te doen 

van de openstaande taken. Maar goed dat je enthousiast 

bent, want dan ga ik een vervolg serieus vormgeven en het 

programma verder uitwerken. 

A: Klinkt goed, fijn dat we zo hebben kunnen helpen ook 

om dit te realiseren. Wellicht kunnen we ook met het 

ondernemersprogramma hierin nog iets betekenen.  

Zo maak je toch weer een volgende stap in jouw idee.  

Wat zou je andere ondernemers nog willen meegeven over 

jouw vorm van ondernemen? 

D: Ik hoor heel vaak dat mensen geen ‘uurtje factuurtje’ 

willen. Dat had ik zelf dus ook toen ik met ondernemen 

begon. Ik kon mijn klus meenemen en dat was fijn voor het 

begin, maar toch meer van hetzelfde. Nu ben ik echt meer 

bezig met het verzorgen van een dienst. Daar ben ik ook echt 

enthousiast over, dus dat wil ik uitbreiden. Jullie hebben mij 

daarin uitgedaagd en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Ik 

kijk graag uit naar de volgende kansen die we samen kunnen 

oppakken. Dus als iemand een idee heeft, geef het aan bij je 

maatschap-manager en wie weet gaat het met een beetje hulp 

wel sneller dan je denkt.

DAVID VAN DER STOEP (48), PASSIE voor 
‘Getting Things Done’. WOONPLAATS: 

Velserbroek. ONDERNEMER bij TFG sinds 1 
juni 2016 in de Maatschap TestDynamics. 
Geeft sinds 2022 de Getting Things Done 

training, als een andere vorm voor  
‘uurtje factuurtje’. HUIDIGE OPDRACHT: DJI 

als test coördinator
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De beste tool is 

de tool die je 

al gebruikt

Binnen Office365: 

To Do of  

Microsoft Planner

Voor Mac-lovers:

Things

Platform-onafhankelijk: 

Todolist 

Voor persoonlijke- én 

team-productiviteit: 

Trello

 VAN DAVID

TOOLING
TIPS

THE 
FUTURE 
GROUP

38


