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Breintraining voor thuiswerken



Breintraining voor thuiswerken

Thema’s

▪ Richt je thuiswerkdag optimaal in voor
maximale concentratie.

▪ Houd je brein fit en blijf geïnspireerd.

▪ Balans aanbrengen tussen werk en  
privé tijd.

▪ Vergroot je veerkracht en  
wendbaarheid.

▪ Van belemmeringen naar denken in  
nieuwe kansen en mogelijkheden.

“Haal meer uit je brein tijdens een
virtuele werkdag”



Creatieve werkvormen voor
online sessies

Thema’s

▪ De do’s en don’ts voor interactieve
online sessies.

▪ Hoe houd je alle deelnemers  
geactiveerd.

▪ Slim werken in break-out rooms.

▪ Online werkvormen voor:
▪ Brainstormen

▪ Samenwerking boosten

▪ Elkaars talenten benutten

▪ Creatieve energizers & warming-ups.

“Creëer focus, energie en resultaat
in online sessies”



Online impactvol presenteren

“Spat van het beeldscherm:  
breng jouw boodschap krachtig  

virtueel over.”

Thema’s

▪ Hoe houd je de aandacht vast van je
publiek via het beeldscherm.

▪ De inzet van jouw stem & mimiek via  
het beeldscherm.

▪ Breng je jouw boodschap helder en  
pakkend over.

▪ Hoe lees je de verbale en non-verbale  
communicatie van je publiek?

▪ Hoe zorg je virtueel voor interactie en  
afwisseling in werkvormen?



Communiceren op afstand  
mét verbinding

Thema’s

▪ Hoe maak je vanuit authenticiteit  
succesvol verbinding met de ander, 
ook  online?

▪ De non-verbale communicatie via het  
beeldscherm.

▪ Lezen en interpreteren van macro en
micro expressies online.

▪ Wat doe je als het gesprek ‘lastig’  
wordt? Hoe herstel je daarna de  
verbinding?

“Dé communicatietips hoe je op
afstand toch verbinding creëert”



Online spannende gesprekken
voeren

Capture the Change  
veranderen tijdens corona

Leidinggeven op afstand

VIRTUELE HIGH IMPACT WORKSHOPS
AANBOD LEIDINGGEVENDEN

Energieke online teamsessies



Leidinggeven op Afstand

Thema’s

▪ De bewezen succesfactoren voor  
leidinggeven op afstand.

▪ Op afstand sturen op vertrouwen, 
motivatie, creativiteit en resultaat.

▪ Hoe borg je de sociale cohesie in je 
team?

▪ Effectief online samenwerken, 
overleg voeren en kennis delen. 

“Hoe zet je de talenten van je team
ook op afstand effectief in?”



Online spannende gesprekken voeren

Thema’s

▪ Hoe maak je vanuit authenticiteit  
succesvol verbinding met de ander, ook  
online?

▪ Hoe krijg je de onbesproken thema’s
boven water?

▪ Effectief omgaan met weerstand in het  
gesprek en bewustzijn van je eigen  
lichaamstaal.

▪ Lezen en interpreteren van macro en  
micro expressies online.

“Voer het échte gesprek ook online!”



Capture the Change  
succesvol veranderen tijdens corona

Thema’s

▪ De corona periode als veranderkans.

▪ Inzicht in de verschillende verander  
strategieën en wanneer zet je welke  
strategie effectief in?

▪ Het versterken van jouw  
veranderboodschap.

▪ Hoe zorg je dat je team eigenaar wordt  
van de verandering?

▪ De do’s en don’ts in de communicatie  
tijdens verandering.

“Welke veranderingen kun
je juist nú verzilveren?”



Energieke online teamsessies

Thema’s

▪ De do’s en don’ts voor impactvolle
online teamsessies.

▪ Van informatie zenden naar een  
interactieve sessie.

▪ Werkvormen om succesvol samen te  
werken op afstand:

▪ Brainstormen

▪ Teamplannen maken

▪ Elkaars talenten benutten

▪ Creatieve energizers & warming-ups.

“Meer plezier en resultaat met de
online teamsessies”


