
Aanbod voor teams, leidinggevenden en medewerkers 

Reboarding naar Succesvol 
Hybride Samenwerken 



Succesvol reboarden

MAEK Academie begeleidt organisaties en teams in het reboardingsproces naar hybride werken. 
Dit doen we op de volgende manieren: 

1. Voor teams
We begeleiden teams in het vormgeven van het nieuwe hybride werkritme waarbij afspraken gemaakt worden 
waar eenieder zich aan committeert.

2. Voor leidinggevenden
Met onze training ‘Effectief Hybride Leiderschap’ leren we leidinggevenden hoe je in de hybride werksetting 
talenten optimaal benut en zorgt voor een goede verbinding en aansturing naar de verschillende teamleden. 

3. Voor leidinggevenden & medewerkers
We bieden drie trainingen aan: 

▪ Spat van het beeldscherm & effectief online communiceren

▪ Creatieve werkvormen voor online samenwerken en vergaderen

▪ Focus, energie en breinpower in je hybride werkritme 

Op de volgende pagina’s worden de trainingen nader toegelicht. 



1. Voor Teams



Teamworkshop 
Succesvol Hybride Samenwerken

Tijdens deze workshop begeleiden we teams om samen het 
nieuwe hybride werkritme vorm te geven waar eenieder zich aan 
committeert. Hierbij gaan we zowel aan de slag met de hybride 
structuur ‘wie werkt waar en wanneer’ én met de hybride cultuur 
‘hoe blijven we verbonden met elkaar, wat vinden we belangrijk 
in de samenwerking, wat kan wél en wat kan niet?’

Dé juiste teamdialoog
Tijdens de workshop zorgen we ervoor dat teamdialoog op de 
juiste wijze plaatsvindt om met elkaar tot gedragen afspraken te 
komen. Immers, om commitment te krijgen is het belangrijk dat 
er geen échte consensus is i.p.v. kunstmatige harmonie. Het is 
daarom belangrijk dat de verschillende meningen en 
verwachtingen worden uitgesproken zodat er gezamenlijk 
eigenaarschap is op de nieuwe werkwijze.



2. Voor leidinggevenden



Training Effectief Hybride Leiderschap

▪ Wat zijn de succesfactoren van hybride leidinggeven?

▪ Welk leiderschap is effectief bij verschillende type teamleden in 
de hybride setting?

▪ Hoe zorg je voor onderlinge verbondenheid in het team én 

met de organisatie bij hybride werken? 

▪ Met welke gevolgen moet je rekening houden voor de lange 

termijn en hoe voorkom je valkuilen?

▪ Welke communicatiemiddelen en welke communicatiestijl kun 

je het beste inzetten op welk moment?

▪ Van kennisbron naar netwerkbron -> sturen op creativiteit en 

innovatie op afstand.



3. Voor leidinggevenden & 
medewerkers



Training: Spat van het beeldscherm & 
effectief online communiceren

Je leert hoe je online krachtige overkomt en effectief verbinding 
maakt met de ander, door o.a.:

▪ Hoe spat je van het beeldscherm en breng je jouw boodschap 
virtueel krachtig over?

▪ Wat zijn de fundamenten voor effectieve online communicatie?

▪ Hoe maak je online makkelijk contact en win je vertrouwen?

▪ Hoe leer je online lichaamstaal lezen en speel je hier effectief op  
in met jouw communicatie?

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

▪ Hoe laat je je standpunt krachtig horen tijdens een virtueel 
werkoverleg?



Training: Creatieve werkvormen voor 
online samenwerken en vergaderen

▪ Creëer meer energie en resultaat in je online meetings.

▪ Leer de tricks en tools voor interactief online communiceren, 
met o.a.:

▪ Creatieve online werkvormen voor:

▪ Het versterken van de samenwerking

▪ Focus en strategie

▪ Brainstormen

▪ Energizers en warming-ups

▪ Handige online tools: interactieve whiteboards, wordclouds, 
wheels en polls.

▪ Wat doe je als deelnemers passief zijn in je sessie? Hoe kom je 
toch tot interactie en zorg je dat iedereen gehoord en gezien 
wordt. 



Training: Focus, energie en breinpower in 
je hybride werkritme 

▪ Hoe richt je je hybride werkweek optimaal in voor maximale 
focus, concentratie en resultaat?

▪ Doorbreek de valkuil van altijd ‘aan’ staan. 

▪ Breng je brein in topconditie door minder concentratielekken.

▪ Sturen op de juiste focus en deze ook vasthouden in de praktijk.

▪ Vind de juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

▪ Meer energie in je werkdag: vergroot je energiegevers en 
verklein je energieslurpers.



MAEK jij het verschil?
www.maekacademie.nl

http://www.maekacademie.nl/

