
Training 
Leidinggeven aan thuiswerkers

Focus, verbinding & veerkracht



Maak je je zorgen over het welzijn van je medewerkers na maanden
verplicht thuiswerken en met nog maanden in het vooruitzicht? Wil je jouw
medewerkers helpen, maar weet je niet precies hoe? 

Deze tijden vragen om een andere mix van vaardigheden voor
leidinggevenden. Welke dit zijn en hoe je jouw medewerkers goed kan
coachen tijdens deze onzekere tijden, leer je in deze training.  

Wij, Veerzacht coach- en inspiratiepraktijk en Dille+ slimmer & leuker werken,
bundelen onze expertise en ervaring en geven deze training voor
leidinggevenden die juist nu willen gaan voor focus, verbinding en
veerkracht!

Dit doen wij omdat we ons zorgen maken over hoeveel thuiswerkers op dit
moment door het ijs dreigen te zakken. 

Samen met jou willen we zo snel en zoveel mogelijk thuiswerkers helpen
met het creëren van meer werkplezier, het verminderen van werkstress en
het voorkomen van burn-outs.



Leidinggeven aan thuiswerkers

Door thuis te werken missen we de dynamiek van elkaar ontmoeten,
spontane praatjes bij de koffieautomaat en als vanzelf zien hoe het met je
medewerkers gaat. De bestuurlijke ambities blijven echter onverminderd
hoog en dat vraagt veel van thuiswerkers. Ondertussen lopen werk en privé
volledig in elkaar over, hebben mensen door de coronacrisis meer stress en
kunnen ze zich lastiger opladen. 

Bijna ongemerkt gaat de rek er bij velen uit. Hoe we altijd werkten kun je
bovendien niet zomaar een-op-een online voortzetten. Kies daarom nú voor
anders en slimmer werken. Zorg dat  jouw medewerkers plezier en energie
houden in hun werk. 

Als leidinggevende hoef je natuurlijk niet zelf alle oplossingen te hebben,
maar je kunt je medewerkers wel stimuleren om goed voor zichzelf, het team
en de opgaven van de organisatie te zorgen. Het vraagt nieuwe kennis,
inzicht en oefening om in deze tijd leiding te geven aan je thuiswerkende
medewerkers.



Kennis en inzicht
leer je hoe mensen hun veerkracht kunnen
vergroten.
ontdek je hoe je binnen jouw context met je
medewerkers slimmer kan werken.
ga je je medewerkers hierin coachen.

Praktische handvatten
leer je hoe ons brein werkt en kan je daarom jouw
medewerkers slimmer laten werken.
ontdek je welke vaardigheden je meer of minder
wil inzetten.
leer je de juiste vragen te stellen aan en signalen
te herkennen bij jouw medewerkers. 

Proberen en leren
maak je een concreet actieplan.
pas je interventies toe in de praktijk die passen
bij jouw medewerkers en jullie werkcontext.
wissel je ervaringen uit met collega-
leidinggevenden.
verbind je je aan wat écht werkt. 

Training 
Leidinggeven aan thuiswerkers

Focus, verbinding en veerkracht zijn dé thema's waar
leidinggevenden nu het verschil mee kunnen maken voor
hun teams. Tijdens de training:



Mijn naam is Hanneke Snippen-Dullemond

en ik ben strateeg bij een gemeente en

daarnaast zelfstandig coach en inspirator.

Vanaf het begin van mijn loopbaan bij de

rijksoverheid draag ik met plezier mijn

steentje bij aan goed bestuur. 

Ik ervaar steeds meer dat het de mensen

zijn die het bestuur maken. Juist tijdens

de coronacrisis wil ik de veerkracht van

professionals bij de overheid meer

aanboren en helpen ontwikkelen. 

“Mensen zijn vaak veel veerkrachtiger dan

zij zelf denken. Leidinggevenden kunnen

daar een heel stimulerende rol in vervullen

naar hun medewerkers toe.” 

Mijn naam is Dille van Rijssen en ik ben

ruim twaalf jaar beleidsambtenaar

geweest. Nu help ik ambitieuze ambtenaren

die écht het verschil willen maken. Juist bij

de overheid is er nog zoveel onaangeroerd

potentieel. 

Ik train en coach professionals in gefocust

werken, zodat zij meer bereiken met

minder stress. Niet eindeloos mailen,

vergaderen en stukken tot op punt en

komma afstemmen, maar focussen op het

creëren van waarde voor onze samenleving. 

"Ik ben ervan overtuigd dat

overheidsorganisaties door slimmer te

werken nog veel meer kunnen bereiken!” 



I NVESTER ING

De training Leidinggeven aan thuiswerkers geven we online en

bestaat uit vier losse dagdelen in een tijdsbestek van vijf weken. De

deelnemers krijgen vooraf een verrassend pakket thuisgestuurd!

We gaan voor kwaliteit en willen alle deelnemers voldoende

aandacht geven, daarom kiezen wij voor exclusiviteit: maximaal 8

deelnemers. De prijs van deze training is €5000,- ex. btw en ex.

materiaalkosten. Bij 8 deelnemers komt dat neer op een prijs van 

 €675,- ex. btw, incl. materiaalkosten per deelnemer. 

“Dille is een inspirerende facilitator, trainer
en coach. Met scherpe vragen achterhaalt
zij snel wat écht belangrijk is en weet zij

direct de goede focus aan te brengen in de
dingen die je zelf, met het team of als

organisatie doet.”

Maite 

"In de gesprekken met Hanneke heb ik veel
over mezelf geleerd; soms best

confronterend en super leerzaam. En
bovenal voel ik me trots

als ik merk dat de opgedane kennis ook
echt werkt in de praktijk!"  

Birgitte

Dille van Rijssen
www.linkedin.com/in/dillevanrijssen

www.dilleplus.nl
dille@dilleplus.nl

06 41 64 33 75

Hanneke Snippen-Dullemond
www.linkedin.com/in/hannekedullemond/

www.veerzacht.nl
info@veerzacht.nl

06 24 69 64 38


