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HYBRIDE SEMINAR | 3 SOORTEN TICKETS

HYBRIDE WERKEN:
BEST OF BOTH
WORLDS
VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021

Nieuwe inzichten, concrete tips en
best practices in hybride werken
WWW.DENKPRODUCTIES.NL/HYBRIDEWERKEN
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11
21

PROGRAMMA
09:00 ONTVANGST

09:30

Blok 1: Leiderschap en teamgeest
Hoe zorg je voor teamspirit in hybride teams? Hoe geef je verbindend
leiderschap: ‘dichtbij op afstand’? Hoe communiceer je in een hybride team?
Hoe werken vrijheid, vertrouwen en verbinding hierbij?
Jitske Kramer
Best practice: psychologische veiligheid in hybride teams
12:00

Blok 2: De perfecte balans tussen ‘focus-werk’ en ‘teamwerk’
Als je weer terugkeert naar kantoor, raak je al snel weer verstrikt in de
aﬂeidingsmachine die open oﬃce heet. Hoe zorg je voor de juiste mix tussen
focus-tijd én tijd voor ontmoeting en inspiratie? Welke communicatieregels
spreek je met elkaar af? En hoe zorg je voor genoeg eigen tijd om echt werk
af te krijgen?
Mark Tigchelaar
Best practice: een rondleiding door hybride kantoorconcepten
14:30

Blok 3: Blijven innoveren: beter, sterker, mooier
Hybride werken is innoveren en combineren. Je wilt het goede van remote werken
behouden en de voordelen van samenzijn benutten. Hoe pak je die vernieuwing
aan? Hoe innoveer je jouw eigen werk op een praktische manier? Zodat je niet
over een paar maanden weer gewoon in de oude ‘rat-race’ vervalt?
Ben Tiggelaar
Best practice: acceptatie, implementatie, integratie
17:00 EINDE

HYBRIDE WERKEN:
BEST OF BOTH WORLDS
Cruciale inzichten om hybride werken écht te laten werken
Werk keert langzaam terug naar kantoor. Maar het moet wél slimmer en beter dan vroeger.
Niet terugvallen in oude patronen. Maar hybride werken met ‘best of both worlds’:
✔ Wel weer de verbinding van fysiek samenwerken. Eindelijk!
✘ Niet naar kantoor om werk te doen dat ook thuis had gekund.
✔ Wel remote-tijd om effectief te werken zonder afleiding.
✘ Niet meer in de file (no way).
✔ Wel weer de inspiratie van collega’s en hecht teamwork.

Hybride werken is een buitenkans
Iedereen beseft: als er ooit momentum was om werk écht beter te organiseren dan is het nu.
In dit seminar brengt DenkProducties je de mooiste inzichten in hybride werken: de beste
denkers en de beste cases.

Kijkje in de keuken bij de koplopers
Elke organisatie is bezig met hybride werken. Sommigen zijn nét een stapje verder dan de
rest. Die koplopers uit de dagelijkse praktijk geven op 5 november een kijkje in hun keuken.
Wat hebben ze gedaan om hybride werken in te voeren? Wat werkte goed? En wat niet?
Je hoort hun beste en mooiste lessen.

OP 5 NOVEMBER KRIJG JE ALLE KENNIS
DIE JE NODIG HEBT OM HYBRIDE WERKEN …
ECHT TE LATEN WERKEN. HET SEMINAR IS ZELF
OOK HYBRIDE: FYSIEK, DIGITAAL OF ALS LIVESTREAM
VOOR JE HELE ORGANISATIE.

SPREKERS
Voor dit seminar brengen we de drie beste experts op 3 cruciale aspecten van hybride werken,
samen op één podium:
Jitske Kramer maakt furore met haar verrassende én praktische inzichten
in remote werken. Haar boek ‘Werk heeft het gebouw verlaten’ stond
wekenlang op 1 bij Managementboek en Jitske staat nu al 6 maanden
vooruit volgeboekt met sessies over hybride werken en verbindend
leiderschap in organisaties. Op 5 november brengt ze al deze inzichten en
ervaringen mee op het podium. Ze presenteert haar beste inzichten over
teamwork, samenwerking en communicatie in hybride teams. Gefundeerd
op haar werk als corporate antropoloog en aangevuld met veel ervaringen
in snel veranderende organisaties.
Thema: teamwork & leiderschap
Mark Tigchelaar is superspecialist in gefocust en breinvriendelijk werken.
Hoe richt je je werk zo in dat je je hersenen op de beste manier gebruikt?
De inzichten van Mark Tigchelaar zijn cruciaal bij het inrichten van hybride
werk. Welk werk kun je het best met 100% focus en zonder afleiding
doen? En hoe integreer je dat met samenwerking en teamwork? Welke
communicatieregels en werkroutines spreek je af? En hoe help je elkaar
om de juiste mix te vinden (en te houden?). Mark geeft je de bouwstenen
die je nodig hebt.
Thema: focus en communicatie
Ben Tiggelaar is gedragswetenschapper. Vanuit dat specialisme laat hij
uitmuntend zien hoe je een nieuwe manier van werken ontwikkelt én
ook echt omzet in dagelijks gedrag. Want je wil met hybride werken een
fundamentele verbetering realiseren. Dat vergt innovatiekracht van elk
teamlid en elke leidinggevende. Wat je wil bereiken is dat iedereen een
nieuwe manier van werken omarmt en er ook echt de vruchten van plukt.
Het verandermomentum is NU. Dit is het moment om te innoveren en te
blijven leren.
Thema: leren en innoveren

Uitgebreide informatie over alle sprekers:
www.denkproducties.nl/hybridewerken

PLUS: SLIMME HYBRIDE WERKVORMEN
Deze 3 topexperts verzorgen de inhoudelijke bouwstenen van het programma. In elk blok zit ook
een slimme, inspirerende werkvorm waarmee je voor jezelf én met elkaar de belangrijkste
lessen trekt. Die sessies (15-20 min per blok) zijn zowel voor fysieke aanwezige deelnemers als
voor het remote publiek. Hybride interactie live in de praktijk!

ANTWOORD OP 10 VRAGEN
In dit seminar geven de beste experts in leiderschap, teamwork en communicatie hun slimste
inzichten over hybride werken:
1.

Welke cultuurshock maak je mee bij terugkeer naar kantoor?

2.

Hoe creëer je nieuwe ‘nomadische’ werkpatronen waarmee je op verschillende plekken
en tijden werkt?

3.

Hoe geef je leiding in een hybride team?

4.

Hoe hou je tijd voor full focus werk ondanks de afleidingen van de kantoortuin?

5.

Welke communicatieregels spreek je met elkaar af in een hybride team?

6.

Welke slimme (samen)werkvormen zijn geschikt in hybride teams?

7.

Hoe pak je hybride werken aan als een gezamenlijk innovatieproject waarbij alle
stemmen gehoord worden?

8.

Hoe voorkom je dat je over een jaar weer gewoon terug bij af bent?

9.

Hoe zorg je voor nieuwe routines die écht blijvend verankerd raken in de werkcultuur?

10.

Welke slimme tips kun je eenvoudig overnemen van koplopers in hybride werken?

EXTRA: GRATIS BOEK
Iedere deelnemer

INFO
vrijdag 5 november

ontvangt gratis
het nieuwste boek

09:30 - 17:00

van Jitske Kramer:

digitaal € 395,- excl. BTW
fysiek € 995,- excl. BTW
livestream € 5500,- excl. BTW

'Werk heeft het
gebouw verlaten'.

customercare@denkproducties.nl
020-3033820

Meer informatie en eenvoudig inschrijven:
WWW.DENKPRODUCTIES.NL/HYBRIDEWERKEN
3 SOORTEN TICKETS
Een seminar over hybride werken moet zelf het goede voorbeeld geven. Dus zijn er 3 soorten tickets
beschikbaar: fysiek, digitaal en livestream.

#1: fysiek op locatie
Je bent aanwezig op locatie. We richten de seminarruimte in volgens de laatste richtlijnen: ruime plekken,
goede ventilatie, super comfortabel. Inclusief digitale terugkijklink voor 2 weken.
Prijs: € 995,- per persoon (excl. BTW)

#2: digitaal en écht betrokken
Wil -of moet- je het seminar vanuit huis of kantoor volgen? Dat kan! We zorgen voor een top notch
digitale ervaring. Multiple camera registraties en live interactie. Je voelt je echt live deelnemer.
Inclusief digitale terugkijklink voor 2 weken.
Prijs: € 395,- per persoon (excl. BTW)

#3: livestream voor ALLE collega’s
Hybride werken is niet alleen relevant voor jou, maar eigenlijk voor iedereen in je organisatie. Daarom
kun je ook een eigen, afgeschermde livestream krijgen voor de hele organisatie. Onbeperkt aantal deelnemers. Inclusief digitale terugkijklink voor 2 weken.
Prijs: € 5.500,- per organisatie (excl. BTW)
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