
Hoe mijn veerkracht behouden in tijden van
onzekerheid ?
DOELSTELLINGEN

Momenteel wordt elk van ons geconfronteerd met grote onzekerheden en een
grondige wijziging in zijn/haar tijd- en energiebesteding. We brengen nu meer tijd
door met de naasten die de nodige aandacht vragen maar daarnaast dienen we
ook professioneel nog volop mee te draaien…  En dit vaak op een andere manier
dan we gewoon zijn. En bovendien weten we dat deze periode van onzekerheid -
die continue aanpassingen vergt van elk van ons -  nog enkele maanden zal
aanhouden.

Op het einde van dit traject zal je over heel praktische  tools, tips en technieken
beschikken die leiden tot:

een goede zelfkennis in het kader van time- , energie- en stressmanagement;
duidelijke prioriteiten en resultaatgerichte keuzes;
een betere controle op je tijdsbesteding en je stress;
een meetbare tijdsbesparing resulterend in een hogere productiviteit;
meer voldoening uit je werk en je leven;
een verhoogde veerkracht om nu en ook in de toekomst met veranderingen
en onzekerheid te kunnen omgaan.

SAMENVATTING

Categorie:

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.



DOELGROEP

Deze training is bedoeld voor werknemers die:

constructief willen omgaan met tijd , energie en stress;
hun tijd resultaatgericht(er) willen benutten;
beter willen presteren;
een aangenamer 'werkgevoel' willen beleven;
meer weerbaar en wendbaar willen zijn.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen
overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA

Programma

Effectiviteit (sessie 1 - 1,5u)
De juiste dingen doen
Prioriteiten stellen
Kracht van doelen
Keuzes maken
4D-schema ( Do, Do later, Delegate, Dump)

Efficiëntie (sessie 2 - 1,5u)
De dingen op de juiste manier doen
Plannen
Organiseren
Concentratie
Tijdrovers & stoorzenders
Wetten van de tijd

Energie-efficiënt werken (sessie 3 - 1,5u)
Mijn energiecurve
Wet van de vitale afwisseling
Mijn energiegevers en –vreters
Aandacht & focus

Eerlijk en duidelijk communiceren (sessie 4 - 1,5u)
Grenzen aangeven en neen zeggen
Omgeving meekrijgen
(Team)afspraken maken

Open consultatie sessie (1u)



Praktische informatie

Volledig remote leertraject
4 gemeenschappelijke modules van elk 1,5 uur met na module 4 een in-zoom-
sessie van 1 uur
In elke gemeenschappelijke module (via Teams) worden handvaten, modellen,
concrete tips en tricks, schema’s aangereikt en uitgewisseld hoe deze in de
praktijk kunnen ingezet worden
Vóór en na elke module krijgen de deelnemers zowel informatie ( onder
diverse vormen zoals video’s, pdf’s, …) alsook verschillende opdrachten om
het geleerde te verankeren in hun dagdagelijkse leven.
De open consultatie-sessie vindt plaats na module 4. Hierin wordt op maat
gewerkt in functie van de concrete vragen; concrete moeilijkere situaties en
specifieke vragen worden besproken en samen aangepakt. Best practices
worden gedeeld.
Persoonlijk Actie Plan: De deelnemer maakt doorheen de modules een
persoonlijk actieplan op voor zichzelf, met de bedoeling deze effectief in de
daaropvolgende weken te implementeren in zijn/haar dagdagelijks leven.

Uren:

Sessie 1: 23/05: 9u - 10u30

Sessie 2: 30/05: 9u - 10u30

Sessie 3: 08/06: 9u - 10u30

Sessie 4: 15/06: 9u - 10u30

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-
mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Het is belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te
volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de
opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op
een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-
tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon
en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van
de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als
basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals
(digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Type opleiding: 
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm.
Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.
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