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Lessen en tools uit De 5 keuzes voor buitengewone productiviteit

De uitdaging voor thuiswerkers
In deze nieuwe realiteit van het thuiswerken, slaagt niet iedereen er in om zowel
in zijn werk- als privéleven effectief te zijn. Medewerkers, van CEO's tot managers
en teamleden, kunnen het gevoel hebben dat ze thuis niet dezelfde prestaties kunnen
leveren als op kantoor. Reactief gedrag en eenzaamheid, alsmede het gevoel dat je
op geen enkel vlak een betekenisvolle bijdrage levert, vormen een constant risico voor
onervaren thuiswerkers. Wat kun jij doen wanneer je niet weet waar je moet beginnen
en de frustratie zich opbouwt?

Maak kennis met Effectief thuiswerken: Lessen en tools uit
De 5 keuzes voor buitengewone productiviteit
Dit programma helpt je om de zorgen, angsten en uitdagingen in de nieuwe realiteit in kaart te brengen.
Je leert om praktische mindsets, vaardigheden en hulpmiddelen te implementeren, zodat je jouw beste
prestaties kunt leveren, zowel op het werk als privé, en de beste versie van jezelf kunt zijn.
Deze snelle en interactieve werksessie is niet alleen bedoeld voor onervaren thuiswerkers, maar voor
iedereen die graag wil leren om in een andere omgeving dan de kantooromgeving effectief te zijn en zijn
werk met plezier wil doen.
DE UITDAGING

DE OPLOSSING

Thuiswerkers voelen zich overweldigd.

Inzicht krijgen in hoe het brein werkt, helpt je om te herkennen
wat je denkt en voelt en hoe je de controle kunt nemen.

Onvoldoende tijd om iedereen op
kantoor en thuis te ondersteunen.

De productiviteit van kenniswerkers vraagt om het stellen van
prioriteiten, het focussen van de aandacht en het versterken
van je vitaliteit.

Zowel op professioneel als persoonlijk
vlak uitstekende prestaties leveren
en goed voor jezelf zorgen.

Door een werkplek te creëren, spullen te ordenen
en planningsystemen te verbeteren, bereiken we een
gevoel van voldoening.

Thuiswerkers voelen zich futloos
en geïsoleerd.

Het implementeren van processen waarmee we weer
betekenisvolle verbindingen creëren, kan die verbindingen
omzetten in energiebronnen.
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Doelen
Effectief thuiswerken is gebaseerd op FranklinCovey’s programma De 5 keuzes voor buitengewone
productiviteit. De mindsets en vaardigheden van deze onlinewerksessie helpen thuiswerkers om succesvol
te zijn in deze unieke werkomgeving.
ONDERWERP

DOEL
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De uitdagingen herkennen waardoor je je tijdens het thuiswerken
overweldigd voelt en bepalen wat je kunt doen om de controle terug
te krijgen, zodat je zowel op het werk als privé uitstekende prestaties
kunt leveren en de beste versie van jezelf kunt zijn.

PRIORITEIT GEVEN
AAN KWALITEIT
VIA WAARDEVOLLE
BESLUITEN

Begrijpen hoe je bewust alle 'input' kunt prioriteren en vervolgens kunt
pauzeren, verduidelijken en besluiten om een optimaal rendement
te behalen uit betekenisvolle relaties en privé- en werkprestaties.

AANDACHT
FOCUSSEN

Leren om, te midden van alle afleidingen thuis, een werkplek voor jezelf
te creëren, spullen te ordenen en taken effectief uit te voeren aan de
hand van een wekelijkse/dagelijkse planning.

ENERGIE MANAGEN
VOOR KWALITEIT
VAN LEVEN

Dingen die energie 'vreten' en die energie opleveren identificeren
om zowel op het werk als privé het beste van jezelf te kunnen geven.

BLIJF VERBONDEN

Oefenen met het houden van vertrouwensgesprekken om tijdens het
thuiswerken betekenisvolle verbindingen te maken.

PLANNEN VOOR
SUCCES

Twee of drie dingen doen die je helpen om gefocust en productief
te blijven en om het momentum te benutten terwijl je thuiswerkt.

Online workshop
Effectief thuiswerken is beschikbaar als een live-onlinewerksessie die wordt gefaciliteerd door een
consultant van FranklinCovey.

Het programma
Het programma omvat:
• Live-onlinewerksessie van 90 minuten
• Deelnemerstoolkit

De meer dan 150 consultants van FranklinCovey geven wereldwijd per jaar duizenden live en live-onlinewerksessies. Al onze
consultants zijn gecertificeerd en beschikken over uitgebreide ervaring met het geven van onlinetrainingen in meerdere talen.
Neem voor meer informatie of om een werksessie in te plannen contact op met je FranklinCovey-contactpersoon of stuur een
e-mail naar info@franklincovey.nl (Nederland) of info@franklincovey.be (België).
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