
Terug naar je team
Groepsdynamiek hervinden in het “nieuwe werken”
Door: Kessels & Smit, België

Week 2 4 | woensdag 1 5  j u n i  2022

08:30 - 10:00 [ALMZLGVT.2203] of

10:30 - 12:00 [ALMZLGVT.2204]

Week 26 | maandag 2 7  j u n i  2022

08:30 - 10:00 [ALMZLGVT.2207] of

10:30 - 12:00 [ALMZLGVT.2208]

Hoe zorg je dat je team weer een TEAM wordt? Hoe zorg je 
ervoor dat nieuwe medewerkers opgenomen worden in het 
team? Nu helder is dat we elkaar minder treffen op locatie en 
elkaar meer op afstand spreken is het team samenhouden en 
verbinden wellicht minder vanzelfsprekend dan voorheen. Deze 
sessie geeft gefundeerde inzichten en handvatten om je team in 
het huidige werkklimaat te verbinden en de groepsdynamiek te 
behouden, verbeteren en herstellen.

KennisBites 
Leidinggeven 
op afstand
Voor achtergrondinformatie over de 
KennisBites kijk op MIJN SSR.

Lastige gesprekken in hybride tijden
Gespreksvaardigheden voor de moderne leidinggevende
Door: Kessels & Smit, België

Week 24 | dinsdag 14 juni 2022

08:30 - 10:00 [cursuscode: ALMZLGVT.2201] of

10:30 - 12:00 [cursuscode: ALMZLGVT.2202]

Week 2 5 | donderdag 23 juni 2022

08:30 - 10:00 [cursuscode: ALMZLGVT.2205] of

10:30 - 12:00 [cursuscode: ALMZLGVT.2206]

Nu we het gemak (en de gebreken) van hybride 
samenwerken verder ontdekken, doet dat een beroep 
op onze communicatievaardigheden. Hoe voer je een 
moeilijk gesprek met je medewerker of collega 
waarbij dit niet altijd live kan gebeuren? Hoe leid je 
een lastig gesprek in en hoe bouw je het verder op? 
Deze sessie geeft je, aan de hand van bewezen 
theorieën, concrete tips en spijkert je bij op het 
gebied van (online) gespreksvaardigheden voor 
moeilijke gesprekken.

Liever meer dan een bite?
Schrijf je dan in voor de training
‘Omgaan met werkdruk voor leidinggevenden’
Door: GITP

Week 4 4 | maandag 3 1  o k t o b e r  2022 én

Week 47 | donderdag 2 4  n o v e m b e r  2022

Cursuscode: ALMDLGWD.2201

Let op! Dit betreft een training van anderhalve dag

Wil je ook niet dat de druk in het werk je leven 
bepaalt? Tijdens de online cursus ‘Omgaan met 
werkdruk voor leidinggevenden’ bekijk je 
individueel wat voor jou de optimale werkmethode 
is in termen van tijdsindeling, persoonlijke 
effectiviteit, timemanagement en werkgewoonten. 
Het belangrijkste middel daarbij is kritisch 
zelfonderzoek. Dit wordt gestimuleerd door in een 
veilige virtuele cursusomgeving ervaringen uit te 
wisselen met andere cursusdeelnemers, door 
middel van een personal development center en 
door input van de docent.

Schrijf je snel in via de 
opleidingscoördinator want vol is 
vol!

KennisBites voorjaar 2022
‘Het nieuwe leidinggeven’
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