Hybride
werken,
hoe dan?
De BOOSTchamps helpen je op weg!
Je organisatie heeft de knoop
doorgehakt: hybride werken wordt
de norm. Maar hoe ga je dat als
teamleider organiseren? Wat komt er
allemaal kijken bij hybride werken?
Hoe maak je een plan van aanpak?
Waar begín je?
Voor een succesvolle hybride samenwerking moet je nieuwe afspraken
maken met je team. Niet alleen over
wie wanneer aanwezig is, maar ook
waarvoor je wel en niet bij elkaar
komt en op welke manier jullie de
samenwerking vorm geven.
Kortom, het tijd voor een plan!

De BOOSTchamps begeleiden teams
en manager bij het nemen van de
juiste stappen. Kijk op de achterzijde
hoe we dat doen.

Heb je al een
plan van aanpak?
Pak het professioneel aan!

DIY-Toolbox
In onze toolbox vind je allerlei
werkvormen waarmee je op een
plezierige en overzichtelijke manier
de organisatiekaders, jouw eigen
visie en de wensen van jouw team
kunt verzamelen. Ons groeimodel
geeft je inzicht in de verschillende
aspecten van hybride werken. Samen
met jouw team ga je aan de slag met
een tool voor het in beeld brengen
van de persoonlijke eigenschappen
en voorkeuren. Het kaartenspel biedt
inspiratie om het gesprek met elkaar te
voeren. Ook de ludieke inhoud van de
optionele ‘out of the box’, helpt jullie

oplossingen
te vinden voor
dilemma’s.
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je best?
je het liefst?’,
‘wanneer ben
je op je best?’,
‘hoe gaan wij als team om met jonge of
nieuwe collega’s?’ Door alle informatie
een plek te geven in het meegeleverde
format heb je al snel een gedegen
teamaanpak.
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De BOOSTchamps helpen teams en
managers op verschillende manieren
op weg. We bieden een toolbox aan
waarmee organisaties zelf aan de
slag kunnen, of we begeleiden teams
online of offline bij maken van een
plan van aanpak.

Programma op maat
Wil je de organisatie liever aan ons
overlaten? We komen graag langs
voor een teamsessie (of we doen het
online)! Van tevoren overleggen we
samen welke aanpak het beste werkt
bij jouw team. Op onze website vind je
verschillende programma’s.

Kijk snel op boostchamps.nl

