
Eén van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
is de dringende oproep om thuis te werken. Dat het impact heeft op onze
gewoonten is wel duidelijk, maar het vraagt ook veel van onze mentale
fitheid en flexibiliteit. Hoe zorg je dat je werkplezier houdt en hoe voorkom
je uitval?  Building Human Talent ontwikkelde een interactieve en positieve
workshop die handvatten geeft voor hoe gezond, productief en vooral in
verbinding met collega’s aan het werk te blijven.

Vooraf aan de workshop vul jij  als
deelnemer een thuiswerkcheck in. Dit is
een laagdrempelige vragenlijst die snel
inzicht geeft in voorkeuren en behoeften
ten aanzien van thuiswerken. Het
persoonlijk rapport biedt gelijk input voor
verbetering en verandering. Tijdens de
workshop wissel je ervaringen uit en
voeren we de dialoog over de plussen en
minnen. Dit geeft inzicht in en
handvatten over hoe jij ervoor kunt
zorgen dat thuiswerken voor jou prettig
en productief blijft. 

Thuiswerken

Hoe werkt samenwerken voor mij op afstand?
Van uitstellen naar aanpakken
Hoe werk ik thuis en blijf ik vitaal en gezond?
Hoe blijf ik verbonden met mijn team?

Onderwerpen die zoal aan de orde komen:

Deze workshop duurt een dagdeel en wordt online  aangeboden .  Groepsgrootte is 6-10 deelnemers.
 
Kosten € 269, -  

www.buildinghumantalent.nl

Wat is het resultaat?
 

 Bewustwording en zicht op wat er nodig
is om werkplezier te hebben en houden

waardoor het risico van uitval vermindert.
Je hebt handvatten om ervoor te zorgen

dat je in contact blijft met collega's en
hoe regie op werk en privé te behouden. 

tussen stofzuiger en laptop



www.buildinghumantalent.nlinfo@buildinghumantalent.nl / 06-30192864

Hoe herken ik wat mijn medewerker nodig heeft?
Hoe kan ik hem dat bieden?
Hoe kan ik hem stimuleren tot het nemen van een actieve rol?
Hoe zorg ik voor verbinding tussen mijn medewerkers?
Praktische zaken die leven in de groep kunnen aan de orde komen. 

Onderwerpen die zoal aan de orde komen:

Voor leidinggevenden geldt dat zij net als hun
medewerkers geconfronteerd worden met
uitdagingen en aanpassingen in hun manier van
werken en overleggen. Echter, voor hen geldt
daarnaast nog dat zij een belangrijke rol hebben om
hun medewerkers niet alleen aan te sturen, maar ook
in deze voor velen lastige situatie te blijven
ondersteunen en begeleiden. Dat vergt soms nieuwe
inzichten en andere competenties dan “normaal”.

De workshop biedt houvast door enerzijds inzicht te
bieden, maar vooral ook door praktijkgerichte
voorbeelden en de mogelijkheid om op een
interactieve manier eigen ervaringen te bespreken.

De trainers voor deze workshops zijn: 

Cobi van Velzen 
Vanuit een heel rationeel vakgebied – 
analytische chemie – maakte ik ruim 
20 jaar geleden de overstap naar de 
wereld van HR, training en coaching. Ik merk dat mijn
interesse in mensen en mijn analytische blik een
waardevolle combinatie zijn als het aankomt op het
adviseren en inspireren van mensen en organisaties.
Talent helpen ontwikkelen is mijn drijfveer. 

Meer en meer ben ik mij gaan toeleggen op de rol van de
leidinggevende bij het creëren van een werkomgeving
waarin de medewerker tot zijn of haar recht kan komen.
Vooral door degene zélf de regie te laten nemen in een
omgeving die stimulerend, uitdagend en veilig is.

Anke Algera
 
Al weer ruime tijd geleden studeerde 
ik af als bedrijfskundige aan de 
Wageningen Universiteit. Na voor een
grote diversiteit aan werkgevers in verschillende
functies gewerkt te hebben ben ik professional
organizer geworden. Als lid van de NPBO (Nederlandse
Vereniging van Professioneel Organizers) ben ik actief
als trainer en coach. 
 
Ik ben een timemanagement trainer in de ruimste zin
van het woord. Het gaat er bij mij niet om dat je alles
sneller doet, wel dat je de goede dingen goed, tijdig en
met plezier doet. Ik ben oplossingsgericht, maar als het
niet kan zoals het moet, dan doen we het zoals het kan.

Wat is het resultaat? 
 

Je hebt als leidinggevende  meer inzicht in
het herkennen van de problematiek van jouw

medewerkers  én de bijpassende
oplossingsrichting. Je bent in staat een

gedifferentieerde aanpak toe te passen bij
individuele medewerkers. Je hebt

handvatten voor het maken van betere
keuzes voor interactief overleg.  

 

Workshop 
speciaal voor leidinggevenden

Deze workshop duurt een dagdeel en wordt online  aangeboden . Groepsgrootte is 6-10 deelnemers.

Kosten € 269, -  

Building Human Talent
Ons team van  professionals vormt een combinatie van ervaring, ondernemerschap en liefde voor het vak. Zowel
individueel als gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid voor de behalen resultaten. En ieder van ons durft te
stellen: wat we beloven, maken we ook waar! 


