Zes online masterclasses 24 maart t/m 29 april 2021

NEVER WASTE A GOOD CRISIS!
Handen en voeten geven aan de actualiteit binnen jouw organisatie
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SAMEN DE BALANS OPMAKEN EN VOORUITKIJKEN

Dr. Kilian Wawoe

NEVER WASTE
A GOOD CRISIS!
Hybride organisatie
Door de coronacrisis zijn jouw organisatie en jouw team
gedwongen in de ‘’creatieve modus’’ gezet. Organisaties
zullen steeds meer hybride worden. Gedeeltelijk zullen
medewerkers thuiswerken, gedeeltelijk elkaar op kantoor of een andere plek treffen. Maar welke rol hebben
jij en de rest van je team in zo’n organisatie? Hoe zorg
je ervoor dat je een team blijft? En hoe zorg je ervoor
dat mensen niet eenzaam worden? Dat we ons aan
elkaar en de doelstellingen van de organisatie verbonden
blijven voelen? Hoe blijven we resultaten behalen?
De balans opmaken
Ook jij en je team hebben het afgelopen jaar veerkracht
getoond. Onzekerheid, rouw en frustratie stonden centraal. En ja natuurlijk waren er silver linings,
maar er is wel een prijs betaald! Daarom is het tijd voor
een inspiratie-injectie van Focus Learning Journeys.
Samen de balans opmaken en vooruitkijken.
Vooruitkijken!
Het is tijd om vooruit te kijken. Eén ding is zeker:
we gaan niet terug naar het oude normaal. Tijdens
deze 6 interactieve webinars krijg je antwoord op de
volgende vragen:
• Wat zijn de geheimen van leidinggeven op afstand?
• Hoe hou je je team betrokken en gemotiveerd?
• Voor welke zaken kom je straks nog wél naar kantoor?
• Hoe voorkom je ziekmeldingen en hoe investeer in
je de veerkracht van je mensen?
• Hoe gaat werken in het (post)corona tijdperk eruitzien?
Aanbod
Zes webinars met de beste docenten van Nederland.
Super inspirerend en toepasbaar. Maak de balans op
en kijk vooruit met ons. Prijs voor de hele serie is
€ 595,- Neem deel met je team en profiteer van een
flinke korting: 5 halen = 4 betalen.
Opbrengst
• Visie: je ontwikkelt een visie op werken in het
(post)corona tijdperk
• Perspectief: je zet deze visie met je team om in ACTIE
• Verbinding: je groeit als team naar elkaar toe
• Lichtheid: deze serie levert je inspiratie, een lach en
een traan en zit bomvol concrete tips en handvatten.

www.focuslearningjourneys.nl

1e Webinar 24 maart 2021
Verbindend leiderschap
Prof. dr. Gabriël Anthonio
Hoogleraar sociologie van leiderschap,
Rijksuniversiteit Groningen, partner bij
de Galan Groep en een van de best
beoordeelde sprekers van Nederland.
• Hoe verhelder je - in een crisis - taken, rollen en
verantwoordelijkheden?
• Hoe ga je om met de waarom-, waarheen- en hoe-vraag?
• Hoe heb je het hier, met elkaar, goed?

5e Webinar 22 april 2021
Werken en managen in
de hybride organisatie
Jeroen Busscher
Cultuurspecialist, auteur, spreker en
een van de meest creatieve geesten
in managementland.
• Waarom managen een steeds leuker beroep wordt
• Hoe blijven we écht verbonden en heo vorm je
een hybride team?
• De kunst van sturen op afstand

2e Webinar 1 april 2021
Meebewegen met verandering
Prof. dr. Jaap Boonstra
Hoogleraar Organisatiedynamiek ESADE
Business School Barcelona en Vienna
University for Economics and Business.
• Hoe ga je om met weerstand tegen verandering?
• Hoe zorg je dat je tijdens verandering naar elkaar toegroeit?
• Hoe maak je verandering leuk?
3e Webinar 8 april 2021
De psychologie van thuiswerken
Dr. Ben Tiggelaar
Schrijver, bekendste spreker van
Nederland, columnist, bekend van
MBA in 1 dag en expert in leiderschap,
verandering en gedrag.

6e Webinar 29 april 2021
Werken in het post-corona tijdperk
Dr. Kilian Wawoe
Onderzoeker, spreker en docent HRmanagement aan de VU in Amsterdam
en hij doet wetenschappelijk onderzoek
naar werken in het post-corona tijdperk.
• Waarom komt het oude normaal niet meer terug?
• Wat wordt de toekomst van het kantoor en voor
welke werkzaamheden kom je nog bij elkaar?
• Kunnen we op een andere manier écht dezelfde kwaliteit
van werk leven? Zit er nog een adder onder het gras?
Tijden en vorm
De interactieve Webinars zijn online vanuit onze
studio en worden gebroadcast via Zoom.
We starten om 16.00 uur en eindigen om 18.00 uur.

• Hoe organiseer jij je ideale thuiswerkdag?
• De toepassing van de top-10 thuiswerktips
• Hoe bewaak je de werk-privébalans?
4e Webinar 15 april 2021
Mentale veerkracht
Dr. Elke Geraerts
Spreker, auteur, ondernemer, jongste
promovendus ooit in Nederland (verbonden
aan Harvard, Erasmus en Maastricht
University) en oprichter Better Minds.

Moderator
Remco Gerritsma
Creative director
Focus Learning Journeys

Laure Thus
Projectmanager

• Wat doen online werken & chronische stress met ons brein?
• Hoe houd jij jezelf en je team mentaal fit en veerkrachtig?
• Wat is het geheim van geconcentreerd en effectief werken?

Aanmelden

Wil je meedoen? Reserveer direct de data in je agenda en
meld je aan via www.focuslearningjourneys.nl

SAMEN DE BALANS OPMAKEN EN VOORUITKIJKEN

