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3 maanden online uitgedaagd worden 

in jouw rol als motivator, coach en manager 

op afstand 

In deze Remote Learning Track krijg je een krachtig online programma 
aan van 3 maanden waarin je als leidinggevende uitgedaagd wordt om 
vanuit verbinding en met de juiste focus en energie sturing en leiding te 
geven aan je team op afstand. 
Je krijgt de nodige skills, inzichten en handvatten aangereikt op thema’s 
als Grip op resultaten, Bouwen aan vertrouwen, Managementgesprekken, 
Veerkracht en Focus en Vitaliteit en Verzuim. 

Thema’s die juist nu je grotendeels op afstand van elkaar samenwerkt zeer 
relevant zijn. 
Deze Remote Learning Track bestaat uit 4 online workshops, tussentijdse 
learning bites, praktijkopdrachten en challenges. De remote workshops 
zijn interactief, eigentijds en inhoudelijk sterk. 
Met een minimale (tijds)investering behaal jij maximaal resultaat. 

Workshop Leidinggeven op Afstand
Hoe houd je verbinding met je teamleden die 
thuiswerken? Op welke wijze stuur je je team 
aan op afstand? En: Hoe houd je grip op je 
team en geef je tegelijkertijd vertrouwen en 
verantwoordelijkheid? 

In deze online workshop ga je leren hoe 
je je team op één lijn krijgt nu het team 
zich fysiek niet op dezelfde plaats bevindt? 
Je krijgt handvatten hoe je je contact met 
je medewerkers op afstand versterkt en 
hoe zij onderling op een effectieve wijze 
samenwerken. Daarnaast leer je verschillende 
typen medewerkers te blijven motiveren. 

Kortom; vanuit goed werkgeverschap geef 
jij je medewerkers de juiste aandacht op de 
juiste momenten en houd je je team AAN! 

Workshop In Dialoog met je medewerker
Als manager heb je ook een voorbeeldrol, 
ben je coach, leidinggevende en inspirator. Je 
komt in jouw dagelijkse praktijk voor diverse 
uitdagingen te staan. Denk aan; demotivatie, 
uitval door ziekte, integriteitskwesties of het 
ontbreken van eigenaarschap. 

Tijdens deze skill gym reiken we je diverse 
scenario’s aan waar je als manager anders 
naar leert kijken. Je volgt een Virtual Reality 
Experience waarin jij de route bepaalt en je 
jouw uitdagingen bij de kop pakt. 

Na afloop reflecteer je op de keuzes die 
je hebt gemaakt en zet je stappen om nog 
effectiever om te gaan met uitdagende 
managementgesprekken, zodat je de 
leidinggevende bent die je wilt zijn voor je 
medewerkers. 

Workshop Blijf Veerkrachtig!
Een langere tijd thuiswerken eist z’n tol. Je 
komt in een ander ritme en je kantoor is 
ineens je huis en andersom. Voor jou is het 
belangrijk dat niet alleen je team, maar ook 
jijzelf veerkrachtig bent en blijft om future fit 
te blijven. 

In deze workshop sta je stil bij wat 
thuiswerken voor jou betekent en hoe je je 
focus aan en uit kunt zetten. Ook ga je op 
zoek naar energiebronnen die je veerkracht, 
productiviteit en motivatie hoog houden. 

Het zorgt ervoor dat je in een positieve 
flow blijft en het organiseren van je werk 
effectiever wordt. Met de VR Experience waan 
je je even op een vakantie eiland en geef je je 
energie een boost. 

Workshop Vitaliteit en Verzuim met VR 
Experience
Thuiswerken is Het Nieuwe Werken anno 
2020 en je keukentafel is ook je kantoorplek 
geworden. Het vraagt wendbaarheid en 
veerkracht om goed voor jezelf te blijven 
zorgen. Van je medewerkers vraagt het 
wendbaarheid en veerkracht om goed 
voor zichzelf te blijven zorgen. De focus en 
nauwkeurigheid verslapt en de werk/privé 
balans staat onder druk. 

Preventief gesprekken voeren over vitaliteit 
en verzuim bieden een oplossing. Oprecht en 
authentiek betrokken zijn bij je medewerkers 
is juist nu cruciaal. Ook in deze workshop 
krijg je een mooie Virtual Reality Experience 
aangeboden, als ook een quick scan op je 
persoonlijke vitaliteit. 

Door middel van de aangereikte improvisatie-
technieken kun je de gesprekken over 
vitaliteit en verzuim vol energie met je 
medewerkers voeren. 
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