
Hoe organiseren we ons dagelijks werk en onze samenwerking als niet iedereen
fysiek aanwezig is? 
Hoe combineren we digitale en fysieke aanwezigheid überhaupt? Wat verwachten
we van elkaar en hoe zorgen we ervoor dat iedereen het hybride werken omarmt?
Wat is (a)synchroon samenwerken en hoe implementeren we het in onze cultuur?
Hoe gebruiken we digitale tools en welke afspraken maken we hierover? 
Hoe motiveer ik mijn teamleden op afstand, hoe blijven we verbonden met elkaar en
met de organisatie? 

Hybride werken: we krijgen er allemaal mee te maken. We gaan terug naar de werkplek,
en niet iedereen is daar dagelijks aanwezig. Een deel van je teamleden of collega's
werkt thuis of op een andere plek, het andere deel is op kantoor. 

De manier van samenwerken verandert. Je hoort veel nieuwe termen: remote
leidinggeven, synchroon en asynchroon werken, focus-werk, het combineren van digitale
en fysieke aanwezigheid. 

Als leidinggevende, adviseur of projectleider denk je na over vragen als:

De antwoorden zijn er (nog) niet. Er is ook geen 'one-size-fits-all', voor iedere organisatie
zal het hybride werken er anders uit gaan zien.  

Hoe geef je het hybride werkconcept vorm? 
Deze vraag staat centraal tijdens de 10-daagse Hybride Werken. 10 dagen lang gaan we
synchroon en asynchroon met elkaar in gesprek. Aan de hand van prikkelende stellingen
en inhoudelijke content, ontwerpen we samen de werkwijze voor de toekomst. We
wisselen ideeën en ervaringen uit, wat leidt tot veel inspiratie en kennis om de nieuwe
manier van samenwerken te implementeren. 
Gezamenlijk werken we aan de manifest 'hybride werken', dit kun jij vervolgens
gebruiken voor het gesprek hierover in jouw organisatie.

Doe je mee met de 10-daagse Hybride Werken? 
De 10-daagse loopt van 5 juli t/m 16 juli 2021. 
Op 9 en 16 juli zijn er twee online live sessies, 
elk van 08.30u tot 10.00u. 

Interactie vindt plaats in een besloten online community. 
Plezier, inspiratie en van elkaar leren is waar de 10-daagse, 
naast de inhoud natuurlijk, voor staat. 

Investering en inschrijving
Je investering is €99,- ex btw. Inschrijven kun je via: 
https://www.e-act.nl/cart/do/add?a=1877&p=64421

Heb je vragen? Mail ze naar: contact@mireillebeumer.nl.
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