Haal je team op afstand dichterbij
Profiel
actief – ontdekken – oefenen - onlineinformatief - laagdrempelig – samen
leren – afwisselend – praktisch

Aanbod
Workshop van 3 uur
Open inschrijving of
In-company
Min 4 - max 6 deelnemers

Voor wie
Leidinggevenden die één of meer
teams aansturen
Door wie
De workshop wordt gegeven door een
trainer die tevens ervaren Online
moderator is.

Tarief
€ 230 ex 21% BTW of
€ 1.000 ex 21% BTW
voor 4, 5 of 6 deelnemers tegelijk

Contact

Je wilt leren om naast de manager van je team, óók een inspirerend leider van je
teammeetings te zijn. Ook voordat je team (grotendeels) ging thuiswerken zag je
al dat de samenwerking en onderlinge verbondenheid niet vanzelf ontstaat. Je
wéét dat het belangrijk is, maar hoe je het voor elkaar krijgt?
Wat ga je doen
Je krijgt alle tools om met je team de onderlinge betrokkenheid te ontwikkelen en
de samenwerking te verbeteren. Je leert de ‘Vitamine A en C’ toedienen:
Aandacht en Connectie. Je oefent daarvoor o.a. met de check-in: een krachtige
techniek waarmee aan de start van je (online-) bijeenkomst iedereen er voor de
volle 100% bij is. Daarna leer je óók om tijdens inhoudelijke team-meetings de
samenwerking met aandacht en connectie te verdiepen. Bovendien krijg je
methodieken aangereikt, die helpen om de individuele medewerker die niet
optimaal functioneert, weer betrokken te krijgen. Tot slot doe je de check-out
waarmee je het lerend vermogen van het team aanspreekt en stimuleert.
Waarom zou je hiervoor kiezen
• Je ervaart minder samenhang in je team door het thuiswerken
• Je maakt je zorgen over een individuele medewerker
• Je hebt behoefte aan tips van een ervaringsdeskundige trainer en van collega
leidinggevenden.
• Je wilt oefenen met team-verbindende technieken
Wat levert het op? Wat leer je?
• Gebruiken maken van een check-in
• Hier-en-nu interventies
• Praktische tips, nuttige weetjes, werkvormen en acties op maat
• Schakelen tussen leiden en managen
• Interventies om de stemming te peilen, te werken aan (kern) waarden of het
communicatieproces verdiepen en verbeteren
• Interventies waardoor de medewerkers actiever aanwezig zijn en je toch
gestructureerd kunt overleggen.
• Borgen en ontwikkelen middels de check-out
• Handvatten die je kunt toepassen op elk moment dat je je team of individuele
medewerker Online ontmoet
Na de training ontvangt je een PDF met alle gebruikte werkvormen en
verrassende extra’s.

020-4221323
mail:
website:

kapok@kapok.nl
www.kapok.nl

“Ik heb nu alles in huis om online te werken aan de kwaliteit van de

samenwerking van mijn team. En daar pluk ik ook de vruchten van
als iedereen straks weer fysiek gaat samenwerken”

Afstand verdwijnt als je nabijheid voelt

