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Workshop Effectief Online communiceren 
en thuiswerken
Vind jij het lastig om structuur aan te brengen, 
nu werk en privé meer met elkaar verweven 
zijn? Hoe geef jij je grenzen aan? Heb jij ook 
zoveel overtuigingen over wat je van collega’s 
en van jezelf verwacht? 

Tijdens deze workshop ga je je betrokkenheid 
en rendement in je team vergroten door je 
uitdagingen te tackelen in live hacks. Ook 
sta je stil bij de vraag: Wat maakt effectief 
communiceren online anders dan offline? 

Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke werkstijl 
en gaat aan de slag met je focus én hoe je 
deze aan en uit kunt zetten. Deze workshop 
biedt jou tips, inzichten en praktische 
handvatten waar je mee verder kunt.

Workshop Effectief Online Samenwerken
Merk jij ook dat Online Samenwerken 
nog uitdagender is dan face to face op 
de werkvloer? Je loopt niet even gauw bij 
iemand binnen, non-verbale communicatie 
valt grotendeels weg en doordat je op je 
eigen eilandje / achter je beeldscherm zit is 
de drempel daar mogelijk hoger om elkaar op 
te zoeken. Hoe blijf je in je kracht staan onder 
druk? Hoe interactief is jouw samenwerking? 
Welke energizers kun je hierbij inzetten?

Je gaat aan de slag met een remote 
teambuilding experience waarbij het 
samenwerken en het verbinden van collega’s 
centraal staat. Hierbij zijn fun, competitie 
en uitdaging belangrijke waarden. Hoe 
gemakkelijk ging deze experience in ‘the heat 
of the moment’?
Je leert de impact van de groepsdynamiek 
op jouw bijdrage aan de samenwerking 
herkennen en waar nodig ombuigen. Hierin 
krijg je tevens inzicht in de 5 werkstijlen/
drijfveren en hun ‘gebruiksaanwijzing’. 

Workshop Blijf Veerkrachtig!
Voor jou is belangrijk dat je veerkrachtig 
bent en blijft om future fit te blijven. In 
deze veranderende omstandigheden die je 
persoonlijk kunnen raken, vraagt het van jou 
wendbaarheid en meer eigen regie op je 
werk. 

Het is nodig om een growth mindset 
te ontwikkelen en te denken vanuit 
mogelijkheden. Je staat stil bij wat 
thuiswerken voor jou betekent en je gaat op 
zoek naar energiebronnen die je veerkracht, 
productiviteit en motivatie hoog houden. 

Je krijgt een coole minibreak aangereikt 
middels een Virtual Reality Experience waarin 
je je even waant op een onbewoond eiland 
en een rustmomentje voor jezelf creëert. 
Ook dit draagt actief bij aan je veerkracht 
en productiviteit. Je krijgt concrete tools om 
in een positieve flow te blijven en je werk 
effectiever te doen. 

Workshop Online Authenticiteit
In de nieuwe context waarin we momenteel 
ons werk thuis doen en zoom meetings 
organiseren blijft het essentieel om in 
verbinding te zijn met elkaar. En om ook 
op afstand elkaar te blijven verstaan en 
conflictsituaties te voorkomen. Op afstand 
communiceren is uitdagend voor veel 
medewerkers. 

Deze workshop geeft je inzicht hoe je op 
beeld over komt en hoe je boodschap 
overkomt zoals je die bedoeld hebt. Ook leer 
je de emotie van de ander op afstand in te 
schatten en leer je omgaan met de gegeven 
tijd en ruimte. Jouw lichaamstaal is belangrijk 
bij het vaststellen van onderlinge relaties, 
omdat emoties met name non-verbaal 
overgebracht worden. 

Na deze workshop kun je je eigenheid 
online laten zien en neem je je learnings 
mee van jouw authentieke voorbeeld. 
De 5 competenties die nodig zijn om 
je ‘authentieke swing’ in de praktijk te 
brengen kun je hierna tevens toepassen. 
(zelfvertrouwen, autonomie, reflectie 
op zelfontwikkeling, originaliteit en 
verbondenheid).

3 maanden online uitgedaagd worden als 

professional en alle tools in handen krijgen die je 

nodig hebt om te werken in een remote team. 

In deze Remote Learning Track bieden we een krachtig online programma 
aan van 3 maanden waarin we jou als professional uitdagen om 
vanuit verbinding, met de juiste focus en energie effectief online te 
communiceren en samenwerken. Waarbij je ook je authentieke zelf blijf!
We reiken je de nodige skills, inzichten en handvatten aan op thema’s 
als Focus behouden bij het thuiswerken, Effectief communiceren vanuit 
mijn drijfveren, Online samenwerken gericht op verbinding en resultaat, 

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