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Over Haagse Beek organisatieadvies
Haagse Beek organisatieadvies werkt al 15 jaar voor publieke
organisaties. Betrokkenheid bij de publieke zaak is voor ons een
belangrijke drijfveer. We begeleiden complexe trajecten in
verschillende
rollen:
wij
doen
onderzoek
naar
verbetermogelijkheden, voeren het verandermanagement om
doelen te realiseren, adviseren over innovatie in de publieke sector,
en wij coachen en begeleiden leidinggevenden en teams met
bijzondere aandacht voor participatie van medewerkers.
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ONLINE TRAINING EN COACHING

Training leidinggeven aan thuiswerkers

ONLINE TRAINING EN COACHING TRAINING
LEIDINGGEVEN AAN THUISWERKERS
Thuiswerken heeft voor- én nadelen. In deze online training leer
je hoe je als leidinggevende de voordelen van thuiswerken kunt
benutten en hoe je goed omgaat met de nadelen van online
samenwerken. Dit doen we aan de hand van praktijkcasussen,
met veel ruimte voor online interactie tussen deelnemers.
Thuiswerken heeft belangrijke voordelen: privétaken kunnen
gecombineerd worden met werktaken, reistijden lopen terug en
het geeft medewerkers rust om zich langdurig op één taak te
richten. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers thuis 20%
productiever zijn dan op het werk. Maar er zijn ook belangrijke
nadelen: medewerkers staan altijd ‘aan’ omdat ze op gespreide
tijden gaan werken. En de onderlinge sociale interactie valt
deels weg. Voor een leidinggevende is het lastig om contact te
houden met medewerkers, komen signalen niet altijd goed door
en wordt de aansturing een stuk moeilijker.
In deze training leren wij leidinggevenden hoe zij de voordelen
van het thuiswerken kunnen benutten en goed om kunnen gaan
met de nadelen. We behandelen alles wat hiervoor nodig is.
Praktijkcasussen staan centraal. We werken online, ‘to the
point’, no nonsens en in een open, ontspannen setting met ruimte
voor interactie tussen de deelnemers, voor humor en met
persoonlijke aandacht voor individuele doelstellingen.

In deze training leer je:
• Hoe je de voordelen van thuiswerken maximaal kunt
benutten voor medewerkers en hoe je hen bewust maakt
van de nadelen en hier effectief op stuurt.
• Wat de voordelen en nadelen zijn van online
communicatie.
• Digitaal vaardig worden in online tools voor webcamcommunicatie en projectcommunicatie om digitale
communicatie goed vorm te kunnen geven.
• Hoe je resultaatafspraken maakt met medewerkers en
onderlinge verwachtingen managet. Hoe je hierin
situationeel omgaat met verschillende medewerkers.
• Hoe je voorkomt dat je non-verbale signalen mist en hoe je
online tot effectieve HR-gesprekken kunt komen.
• Hoe je werkt aan de onderlinge verbondenheid van het
team waardoor iedereen gemotiveerd blijft, onder andere
door ook tijd in te ruimen voor persoonlijke updates en
door voortgang voor iedereen zichtbaar te maken.
• Hoe je aandacht kunt besteden aan de gezondheid van
medewerkers die thuiswerken.

Online training en coaching
Training leidinggeven aan thuiswerkers
Datum en tijd: in overleg
Doelgroep: leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor
medewerkers die hun werk (deels) vanuit huis verrichten
Kosten: €250 per deelnemer (BTW-vrij)
Studiebelasting: drie online modules van 2 uur
Aanmelden kan via de website van Haagse Beek:
www.haagsebeek.nl > wat wij doen > events
Voor meer informatie: Huub Brinkhof
h.brinkhof@haagsebeek.nl; 06 136 043 28

