TEAMONTWIKKELING
VOOR THUISWERKERS
ONTWIKKELING OP AFSTAND, JUIST NU!

TEAMONTWIKKELING VOOR THUISWERKERS
Thuiswerken en hierdoor meer online moeten afstemmen, is iets wat de meeste organisaties al langer kennen. De snelheid en
de omvang waarin dit nu plaatsvindt, is echter voor velen nieuw. De huidige crisis heeft het werken in virtuele teams in een
stroomversnelling gebracht. Op een effectieve manier samenwerken vanuit je eigen vertrouwde omgeving vraagt echter
naast discipline vooral persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.
Teamontwikkeling voor thuiswerkers is er voor teams en hun leidinggevenden, die op afstand met elkaar werken. Er is behoefte
om de onderlinge verbinding meer te voelen en om de samenwerking effectiever te maken. In een dynamische sessie van 3
uur zorg je, onder begeleiding van onze trainer, voor meer verbondenheid, effectiviteit en welzijn in het team.
De sessie vraagt weinig tijd van het team en heeft een raak effect door onze kennis en expertise. We doorbreken patronen en
bieden verdiepende online gesprekken over welzijn, collegialiteit en de huidige omstandigheden. Er ontstaat meer
ontspanning, begrip en verbinding. Na de sessies zie je de effectiviteit van het team toenemen en heerst er meer cohesie in

het team. Tevens is de balans opgemaakt als team, kansen en uitdagingen zijn helder. We sluiten de training af met een leuke
Geluksquiz waarbij de winnaar een prijs thuisgestuurd krijgt.

OPZET TRAINING

26/4/22

1.

Check-in d.m.v. energieke werkvorm

2.

Stilstaan bij hybride werken middels verdiepende
vragen en intervisie

3.

Inzoomen op waar de uitdagingen zitten m.b.t.
thuiswerken aan de hand van praatplaat. Zie
volgende pagina

4.

Balans opmaken als team, hoe staat het team
ervoor?

5.

Geluksquiz (inclusief prijs voor de winnaar)

•
•
•
•

Hoe heb jij de afgelopen periode ervaren?
Wat leer je van deze crisis?
Waar haal jij je plezier uit in deze tijd?
Wat heb jij nodig om de positieve energie erin
te houden?

PRAKTISCH
Tijdsinvestering:
1 dagdeel
Werkwijze:
online of fysiek
Begeleiding:
Emiel Nijenhuis
Groepsgrootte:
Maximaal 25 deelnemers
online / 60 fysiek

26/4/22

RESULTAAT
• Meer cohesie in het team.
• Deelnemers hebben nieuwe kennis om thuiswerken te
optimaliseren.
• De effectiviteit m.b.t. samenwerken is vergroot.
• De balans is opgemaakt, kansen en uitdagingen zijn helder.
• De deelnemers hebben een energieke bijeenkomst ervaren.

