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Samenwerken en het kantoor ná corona.

AAN DE SLAG MET DR. KILIAN WAWOE:
SAMENWERKEN EN HET KANTOOR NÁ CORONA.
Centrale vraag: hoe zorg je ervoor dat wij na corona op kantoor goed samenwerken?
Dr. Kilian Wawoe deed een jaar lang onderzoek naar samenwerken en het kantoor tijdens en ná corona. Hij en zijn team
interviewden meer dan 300 mensen, bestudeerden meer dan 600 wetenschappelijke artikelen over virtuele teams en
leidinggeven op afstand en namen meer dan 7000 enquêtes af.
Van zijn bevindingen heeft hij samen met Focus Learning Journeys de tweedaagse LIVE masterclass ‘Het corporate
brein’ ontwikkeld. Tijdens deze masterclass deelt hij zijn geheimen met jullie.
Doelgroep
Deze masterclass is bedoeld voor directieteams/MT’s, corona projectteams en HRM’ers die verantwoordelijk zijn voor
het kantoor van de toekomst. Voor mensen die verantwoordelijk zijn voor werken post-corona. Mensen die waken over
de ‘toekomstbestendigheid’ van hun organisatie.

Inleiding
De uitbraak van de coronapandemie heeft werken op kantoor compleet op zijn kop gezet. De lockdown dwong medewerkers over de hele wereld om van de ene dag op de andere vanuit huis te werken en tot ieders verbazing bleek dat
goed mogelijk. Kennisorganisaties bleken in staat om te functioneren zonder dat medewerkers elkaar ontmoeten.
Het kantoor was rond de eeuwwisseling door de komst van internet al het monopolie kwijtgeraakt op informatie:
kenniswerkers hoeven niet meer naar kantoor te komen om daar dossiers te raadplegen. Sinds de lockdown is ook die
andere fundamentele eigenschap uit het kantoor verdwenen: de plek waar je per se moet zijn om met collega’s samen
te werken, te overleggen.
Echter, het feit dat het mogelijk is om met zijn allen vanuit huis te werken wil nog niet zeggen dat het wenselijk is.
Bepaalde groepen hebben er erg onder geleden in termen van welzijn en/of prestatie. Bovendien, dat het ruim een jaar
lang goed mogelijk was om vanuit huis te werken, betekent nog niet dat we in lengte van jaren zo door moeten gaan.
Wellicht was de lockdown een uitzonderlijke situatie en willen de meeste medewerkers het liefst terug naar het oude
normaal. Wellicht draaiden gedurende de coronacrisis de organisaties weliswaar door terwijl ze op afstand werkten,
maar liepen hun prestaties terug?
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Om rekening mee te houden
• Iedereen denkt en begint met de gedachte dat het inrichten van het postcorona-kantoor niet zo moeilijk kan zijn,
maar het is ongelooflijk ingewikkeld.
• De factor mens kost in de meeste organisaties 10 x zoveel als de factor gebouw.
• Waar veertig-plus medewerkers graag bellen, doen millenials dat liever niet. Het gevolg is dat jongere medewerkers
een grote barrière voelen om vragen te stellen aan collega’s die niet op kantoor zijn.
• Werk is een teamsport, je moet niet alleen denken: wat werkt prettig voor mij?
• 5 dagen naar kantoor en dan een headset opzetten? Dan kun je net zo goed thuisblijven.
Je werkt aan je plan en neemt daarin de volgende zaken mee
• Wat zijn de lessons learned van werken voor en tijdens corona?
• Waarvoor komen jullie nog naar kantoor? Welke zaken doen jullie online?
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• Wat betekent dit voor jullie kantoor?
• Hoe weeg je de belangen van het individu en het collectief tegen elkaar af?
Wat doe bijv. je als de een fulltime wil thuiswerken, terwijl de andere persoon
graag wil leren en verbinden?
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• Hoe organiseer je de ont-moeting op kantoor?
• Als mensen zich alleen thuis kunnen concentreren doe je iets fout. Eens?

Diner - 17.00–19.00
Blok 6 - Investeren in vitaliteit en hybride werken
- Never waste a good crisis!
- Motivatie en doelen
- Coporate vitaliteit
Woensdag 15 september 2021, start 09.00 uur
Blok 1 - De crisis voor de crisis
- Even terug naar de basis: wat was er mis
met prestatiemanagement vóór corona?
- Hoe luidt de grondwet van werk?
Blok 2 - Werken tijdens corona: lessons learned
- Over autonomie en werken als teamsport
- Over groei en leidinggeven
- Over verbondenheid en feedback

Gastdocenten
Einde 21.00 uur
Donderdag 16 september 2021, start 09.00 uur
Blok 7 - De 6 C’s: de functies van kantoor na corona
- Wie werkt waar en wanneer?
- De collectieve en individuele functies van kantoor
Blok 8 - Best practices so far
- Wat kunnen we leren van de 'early adapters'?

Lunch - 12.30–13.30

Lunch - 12.30–13.30

Blok 3 - Geheel in coronastijl - liveverbinding met
een van de hoofdrolspelers in het coronadebat

Blok 9 - De kracht van rituelen
- Wat president Obama, productiviteits-goeroe Tim Ferriss
en nieuwsman Pat Kiernan met elkaar gemeen hebben
- Hoe creëer je een plek waar magic happens?
- Als je dan toch op kantoor komt zorg dan dat je samen
dingen doet
- De kracht van concentratie-rituelen

Blok 4 - Lessons learned (vervolg)
- Gevolgen lockdown voor productiviteit
- Gevolgen lockdown voor prestaties: zijn thuiswerkers
nu wel of niet productiever?
Blok 5 - Contouren van werken post-corona
- Wat worden de hete hangijzers in jullie coronaplan
en hoe ga je daar mee om?
- Hoe ga je om met generatieverschillen?

Gastdocent
Blok 10 - Hoe jullie je coronaplan gaan communiceren
en doorvoeren

Galgenwaard
Herculesplein 241
3584 AA Utrecht
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Een learning journey is een pad dat je niet alleen loopt,

Deze tweedaagse masterclass vindt plaats op 16 & 17

maar met collega’s. Zeker als het om samenwerken gaat

september 2021 in stadion Galgenwaard van FC Utrecht.

en de toekomst van kantoor gaat.

De master-class start beide dagen om 09.00 uur. Op dag
1 stoppen we om 21.00 uur en op dag 2 ga je om 15.00 uur

DR. KILIAN WAWOE

huiswaarts. De masterclass is exclusief een overnachting.

Kiian is docent Human Resources management aan de

We nemen ruim voor aanvang contact met je op om te

Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn stijl is aanstekelijk,

vragen of je nog (dieet)wensen hebt.

hij gebruikt - en heeft - veel humor. En tegelijkertijd
neemt hij zijn onderwerpen uiterst

INVESTERING

serieus. Zijn colleges zijn innovatief

De prijs voor deze hele learning journey is € 2.195,00 (excl.

en werken ontnuchterend.

BTW). N.B. Kom met je team en profiteer van ons aanbod:
5 deelnemers voor de prijs van 4 deelnemers.

"Als je vijf dagen naar kantoor
komt om met een headset op te

AANMELDEN

gaan zitten, dan kun je net zo

Reserveer de data in je agenda, en schrijf je in via
www.focuslearningjourneys.nl. Voor vragen neem je

goed thuis gaan werken."

contact op met Remco Gerritsma: 06 - 557 903 78.

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

