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Live Leren: In flow (thuis) werken in crisistijd

Van de één op de andere dag was alles anders. We hebben allemaal te maken met een totaal nieuwe werksituatie. 
Je vertrouwde werkplek is ingeruild voor de thuiswerkplek en je collega’s werken op afstand. Je wordt met hele 
andere uitdagingen geconfronteerd.

Dat vraagt om een andere aanpak van je werkdag. Hoe leidt je alles in goede banen? Hoe creëer je een passende 
thuiswerkplek? Je ziet je collega’s alleen nog maar online. Hoe zorg je ervoor dat je toch actueel op de hoogte blijft 
van de lopende zaken. Hoe vergader je effectief  online?

De training in flow (thuis) werken in crisistijd geeft concrete handvatten om met deze situatie om te gaan. Het is ge-
baseerd op een aantal jaar ervaring met digitaal werken op afstand. Je maakt gebruik van slimme timemanagement 
inzichten en scherpt je vaardigheden aan. 

Doe je voordeel met de beste tips en apps om productiever, met meer overzicht én plezier je werk te doen.
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Inhoud
De training bestaat uit de volgende onderdelen:

• Thuiswerken in flow, hoe doe je dat

• Je dag optimaal indelen rekening houdend met een diversiteit aan “tussendoortjes”

• Het inrichten van een werkplek zodat je in flow kan werken

• Video-vergaderen en andere digitale etiquette

• Overzicht houden op je e-mails en taken

• Van samen aan het werk zijn op afstand, naar samenwerken op afstand

• De beste apps en tips

AVK en HR Effective hebben de krachten gebundeld om organisatie en haar medewerkers 
te ondersteunen in deze tijd. Samen hebben we online trainingen ontwikkeld voor mede- 
werkers en leidinggevenden. Interesse in deze training? Neem contact met ons op voor een 
offerte of  kijk voor actuele prijzen op www.avk.nl/thuiswerkeninflow
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