VERBINDING
Veel mensen missen hun collega's. Logisch natuurlijk... De hele dag in je eentje achter je laptop
ploeteren is gewoon niet leuk. Mensen zijn sociale dieren en we hebben andere mensen om ons
heen nodig om ons goed te voelen. Er zit maar één ding op, zelf actief de verbinding zoeken met je
collega's. Maar hoe doe je dat op afstand?
Ga bewust op zoek naar samenwerking. Dus niet nog meer vergaderen, maar hoe kan je een klus
echt samen met een collega online oppakken? Open via Teams (of een andere tool natuurlijk) een
'open lijn' en werk samen aan die ene belangrijke klus alsof je op kantoor naast elkaar zit.
Heb je behoefte om met iemand te sparren? Vraag een collega, misschien een keer een collega
waar je normaal niet mee samenwerkt, om met je mee te denken.
Weet jij hoe het met je collega's gaat? Vraag er eens naar en neem écht de tijd om te luisteren.
Ook in grotere vergaderingen kan het soms fijn zijn om uit te vinden hoe iedereen erbij hangt.
Delen wat goed gaat én wat uitdagend blijkt, helpt om je niet zo alleen te voelen.
Geef eens een oprecht compliment aan een collega. Iedereen wordt blij van een schouderklopje en
jijzelf wordt er ook blij van. Mensen worden namelijk nog gelukkiger van geven dan van ontvangen.
Nog wat ideeën:
Begin de werkdag door met je collega's samen online yoga of een fitnesslesje te doen. Zo krijg
je meteen wat beweging...
Plan koffiedates met collega's of organiseer speeddates met je hele team en bedenk een
aantal inspirerende vragen zodat je een ander soort gesprek hebt dan 'normaal'.
Geef een presentatie over iets dat jou inspireert, bijvoorbeeld over een boek dat je hebt
gelezen. Nodig je collega's vervolgens uit om dat ook te doen.
Bedenk een leuke 'challenge' met elkaar, bijvoorbeeld wie zet de meeste stappen in een week
of wie staat als eerste op de foto met een tuinkabouter?
Organiseer een kookworkshop of een popquiz.
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Jouw ideeën voor meer verbinding
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DILLE VAN RIJSSEN
Het is mijn missie om mensen slimmer en leuker te laten werken!
Ik ben namelijk gechoqueerd over het feit dat in Nederland bijna 1 op de 5 medewerkers last heeft
van burn-outklachten. Waarom laten we het met z'n allen zover komen? Bovendien ben ik ervan
overtuigd dat we door slimmer te werken met elkaar zoveel meer kunnen bereiken...
Ik geef trainingen, faciliteer boostsessies en coach mensen op meer bereiken met minder stress,
oftewel gefocust werken. Door de coronacrisis en het al maandenlang verplicht thuiswerken is bij
veel mensen de rek er wel zo’n beetje uit. Nu wil ik mijn steentje bijdragen om nog meer burn-outs
te voorkomen. Daarnaast wil ik mensen helpen hun werkplezier terug te vinden en meer impact te
creëren.
Dit document is onderdeel van de handleiding 'Leuker & effectiever thuiswerken'. Wil je de hele
handleiding hebben? Schrijf je dan in voor mijn prikkels!
Heb je meer nodig en behoefte aan een boostsessie of coaching? Of wil je met jouw team een
workshop 'Leuker & effectiever thuiswerken' doen? Neem dan contact met me op:
www.dilleplus.nl - LinkedIn
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