Workshop Leidinggeven op afstand
Een belangrijke opgave voor leidinggevenden in deze coronatijd is om contact te
onderhouden met medewerkers. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend, omdat
thuiswerken letterlijk en figuurlijk afstand creëert. Soms heb je medewerkers al maanden
niet meer ‘live’ ontmoet. Wanneer er zorgen, emotie of frustratie spelen, is dat lastig om
te bespreken.
Onbedoeld kan het contact op een laag pitje komen te staan, of blijven gesprekken
oppervlakkiger dan zou moeten. Zo wordt de drempel voor contact en een goed gesprek
steeds wat hoger, en kunnen medewerkers geleidelijk verder bij je uit beeld raken.
Deze workshop is bedoeld voor leidinggevenden die op zoek zijn naar handvatten om op
een passende manier contact te onderhouden met medewerkers. Je krijgt concrete tips,
oefent gespreksvaardigheden en kunt ervaringen uitwisselen met collegaleidinggevenden.
Deze workshop vindt online plaats.
Nederlands
woensdag 14 april van 14.00 tot 17.00 uur
maandag 17 mei van 14.00 tot 17.00 uur
vrijdag 28 mei van 13.00 tot 16.00 uur
Engels
Friday April 23 from 9am - 12pm
Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen.
De cursus is gratis.
Programma
• introductie
• emoties (h)erkennen en ermee omgaan
• uitnodigen tot gesprek
• handvatten voor een coachend gesprek
• eigen situaties/ervaringen
• afronding
Trainer: Joris Brenninkmeijer, Bureau Begeleidingskunst

Workshop Remote leadership
An important task for managers during the corona crisis is to stay in touch with their
employees. This can be a challenge, as working from home literally and figuratively
creates distance. Discussing worries, emotions or frustrations can become difficult when
you haven’t seen each other ‘live’ for months.
Unintentionally, this can lead to less frequent contact, and the contact that you do have,
may gradually become more shallow - making it harder to have a fruitful conversation
about more serious topics.
This workshop is intended for managers that are looking for tools to connect with their
employees in a fitting and effective manner. You will receive concrete tips, practice
conversational skills and you’ll be able to share your experiences with other executives.
This workshop will take place online.

English
Friday April 23 from 9am - 12pm
Dutch
woensdag 14 april van 14.00 tot 17.00 uur
maandag 17 mei van 14.00 tot 17.00 uur
vrijdag 28 mei van 13.00 tot 16.00 uur
There is a maximum of 8 participants.
The course is free of costs.
Programme
• introduction
• recognizing and acknowledging emotions and deal with them
• inviting for a conversation
• tools for a coaching conversation
• individual experiences/situations
• wrap-up
Trainer: Joris Brenninkmeijer, Bureau Begeleidingskunst

