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Maak je je zorgen over hoe je de komende maanden
vanuit huis soepel kunt blijven samenwerken aan
projecten?
Zie je dat op dit moment al je teamleden werken vanaf
hun eigen eilandje, Hans geen idee heeft waar Farid
mee bezig is en andersom? 
Zorgt werken op afstand voor misverstanden en
spanning binnen je team, en kost dat je tijd en geld?

 
Dat eerste kopje koffie op maandagmorgen, als je
computer nog niet is opgestart en je elkaar lachend vertelt
over je weekend. Dat mis je misschien nog het meest. 
 
Waar je voorheen met één blik wist wat je collega wilde
zeggen, is nu jullie contact beperkt tot het wekelijkse
ZOOM-overleg en wat mailverkeer. 
 
Doordat  de manier waarop jullie communiceren is
veranderd, ontstaat er veel gezeik, misverstanden die
effect hebben op de efficiëntie. En dat heeft weer
gevolgen voor het teamgevoel. Dat echte “Samen kunnen
we de wereld aan” - Teamgevoel is er nu niet. En kan dat
eigenlijk wel op afstand?

HET NIEUWE
NORMAAL
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SOEPEL
SAMENWERKEN
OP AFSTAND

Zeker nu thuiswerken voor de meeste bedrijven voorlopig het “nieuwe normaal” is, voel je
dat het anders moet. Maar je weet nog niet hoe. Deze situatie is voor iedereen nieuw. Jij
wil je teamleden helpen thuis efficiënt te zijn op een manier die bij hen past, maar zonder
de connectie met elkaar te verliezen.  
 
Samenwerken met een team op afstand, het kan écht! 
Collega’s die elkaar (online) weten te vinden wanneer ze vastlopen, die moeilijkheden en
overwinningen met elkaar delen, en die elkaar steunen waar dat nodig is. 
 
De Thuiswerk-Teamtraining is een online teamtraining van 2,5 uur waarin teamdoelen
helder worden gesteld en ieder teamlid zijn eigen effectieve manier van thuiswerken
ontdekt. Je legt met elkaar een basis voor online samenwerking en communicatie. Een
basis die werkt voor jouw team alleen. Want elk team is anders, dus elke Thuiswerk
Teamtraining is ook uniek.
 
Tijdens de Thuiswerk-Teamtraining:

Bouw je met je team aan een teamcultuur die past bij het “Nieuwe normaal”.
Ontdek je wat samenwerken op afstand voor ieder teamlid betekent. 
Krijgt ieder teamlid een gratis persoonlijke “Working From Home” analyse. Deze geeft
tips voor thuiswerken en communicatie gebaseerd op persoonlijke DISC-Stijl       
Krijg je inzicht in wat ieder teamlid nodig heeft om zijn werk thuis net zo goed (of
beter!) uit te voeren als op kantoor.
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Is dit iets voor jouw team?
contact@peacockyourtalent.com


