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OPLEIDINGEN “Tips & Tricks voor efficiënt thuis te werken” 
 

 
 

Waarom deze opleiding volgen ? 
 
Sommige bedrijven zijn al bezig met het thuiswerken, maar op een informele manier. Zij durfden deze aanpak te verkennen en hebben het 
enthousiasme van hun personeel zien groeien met de dag. 

Met de tijd worden de organisaties bewust dat je telewerken liefs niet improviseerd en dat werken van thuis gaat niet van zelfsprekend. 

Danzij deze opleiding, leert U een nieuwe manier van werken op afstand en met plezier. 

 

Wat leert u ? 
Met zeer concrete ruimtelijke, visuele fysieke en vooral mentale tips & tricks, kan de telewerker: 

– meer structuur geven aan zijn telewerkdag 

– beter zijn werkomgeving inschatten en aanpassen 

– meer balans en plezier vinden in zjn worklife balans 

– zijn productiviteit en motivatie houden op lang termijn 

– extra stress, zelf burn out vermijden 

 
Op het programma: 

Mijn fysiek comfort aan mijn bureau 
  Goed je ruimte of werkplek zone kiezen 
  Het optimsieren van je werkplek ruimte 

  De materiele en lichaamelijke ergonomie 
Mijn visuele “boosters” in mijn werkomgeving 

  De orientatie en inrichting van je bureau voor meer inspiratie en creativiteit 
  Het beheer van de ruimte voor een betere worklife balance: maak je territorium 
  Wat je concentratie stimuleert of afremt 
   
          Mijn mentale “boosters” op het werk 

  Wat geeft je ritme voor je telewerkdag ? Welke structuur kan je helpen ? 
  Vindt de goede dosage tussen procrastinatie en te veel focus 
  Pas selfcare aan: leer auto-preventief te gaan met je stress 
   
          Mijn relationele  “tips” ten op zichte van jezelf en anderen  

 Communiceer : Maak een pacte met je omgeving met je collegas en thuis 
 Beheers nog beter je collaboratieve tools voor meer efficiëntie  

  Hoe omgaan met eenzaamheid en hyper connectiviteit? 
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DOELGROEP 
Deze opleiding is geschrikt voor iedere (toekomstiger) telewerker 

 
Formule :  
Timing:   Halve dag 

Niveau:   Geen basis kennis nodig 

 
DUUR VAN DE OPLEIDING  

• Module van een 1/2 dag 

 
MOGELIJKE TALEN   

• Frans 
• Nederlands 
• Engels 

MOGELIJKE FORMULES  
• Intercompany: verschillende datums worden voorgesteld op onze website “Academy agenda” 
• Intracompany: deze wokshop kan ook georganiseerd worden in uw kantoor  

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Deze opleiding wordt gegeven door Viviane Kock : 
 

 
 
Expert in Home Office & Flexible work 

Gediplomeerd in Public Relations, koos Viviane Kock ervoor om zich te specialiseren gedurende meer dan 20 jaar als event 
& project manager. Maar een verlangen naar meer creativiteit en het verkennen van de diepere menselijke betekenis, 
brachten haar ertoe om zich te heroriënteren en maakte ze een carriere switch dankzij adequaat onderricht, als interieur- 
en kantoor aan huis styliste met een aanpak die hoofdzakelijk  gebaseerd is op de werk en ruimte psychologie.Werken als 
zelfstandige van thuis uit en het inrichten van thuiswerkplekken bij klanten maakte dat ze zich erg bewust werd van de 
dringende nood om bedrijven te ondersteunen in deze nieuwe flexibele manier van werken. Een werkwijze die ons 
allemaal in staat moet stellen om gelukkiger en beter te kunnen laten presteren. 

Dankzij veel voorbereidende onderzoeken en het volgen van diverse opleidingen (arbeids- en ruimtepsychologie, het 
nieuwe & change management, het flexibele werken, de nieuwe notie van worklife balans) evenals exclusieve interviews 
met bevestigde acteurs van Het Nieuwe Werken, maakte Viviane tot een echte experte op het gebied van telewerken en 
alle thema’s die hieraan verwant zijn. 

 
	
	
	

 


