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Wil jij het abstracte ‘Recht op deconnectie’ concreet 
maken in jouw organisatie? En zo de focus, de 

productiviteit en het werkplezier van je mensen 
verhogen? Neem dan een kijkje tussen onze 

verschillende vormings- en sensibiliseringsacties.  
Wij scheiden het pseudowetenschappelijk kaf van het 

wetenschappelijke koren en maken de vertaalslag  
naar concrete handvaten waar jij meteen  

mee aan de slag kunt.
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DECONNECT YOUR 
(DIGITAL) BRAIN 

De ‘always-on(line) culture’ van werken op afstand in combinatie met ons ‘novelty seeking brain’ maak het moeilijker om echt te 
deconnecteren van het werk. We blijven allemaal wel eens ‘aan’ staan wanneer er een deadline nadert, maar altijd 
geconnecteerd zijn, kan ook een grote impact hebben op onze productiviteit. 

Van overprikkeling tot concentratieproblemen of zelfs burn-out: de gevolgen van altijd aan staan, hebben een grote impact op 
onze productiviteit. We zijn dan ook snel geneigd om te denken: goed, weg ermee! Digital detox dan maar? Natuurlijk is het een 
goed idee om je smartphone soms gewoon weg te leggen (zeker voor het slapen), of om bewust minder doelloos te scrollen, 
maar laat je acties daar vooral niet stoppen.  

In deze keynote ontdekken we de 3 vormen van deconnectie (digitaal, psychologisch en emotioneel) die je helpen om je te 
concentreren (tijdens het werk) en je mentaal los te koppelen van het werk (buiten het werk). 

PRAKTISCH

Voorbij de digitale detox

• Duurtijd: 60 - 90 min.  
• Format: online of offline 
• Aantal deelnemers: maximum 500 
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01 KEYNOTE

VOOR WIE

Voor medewerkers en leidinggevenden die 
het beste resultaat willen halen door 
gezond te (de)connecteren.

Hyperconnectie in kaart 
The digital brain (r)evolution 
De effecten van altijd on(line)

+

Jouw geconnecteerde brein 
Ontdek jouw (de)connectie-stijl 
Het continuüm van seperators en integrators 

+

3 wegen naar (de)connectie 
Digitale deconnectie: maak komaf met technostress 
Psychologische deconnectie: ontdek jouw ON/OFF switch 
Emotionele deconnectie: rumineren kan je (af)leren 

+

PROGRAMMA

01 KEYNOTE



UNPLUG TO  
RE-CONNECT 

Steek je hand op als je ooit een e-mail, what’s app of Teams-bericht hebt verstuurd na 21u, in het weekend, of zelfs tijdens je 
vakantie. Als je je hand in de lucht hebt, ben je niet de enige. Bijna de helft van de Belgen werkt wekelijks na ‘de uren’. Daar is op 
zich niets mis mee. Iedereen heeft namelijk een eigen deconnectie-stijl. Sommige mensen werken liever ’s avonds door zodat ze 
overdag boodschappen kunnen doen, terwijl andere graag een strakkere scheidingslijn behouden. 

Maar altijd geconnecteerd zijn, kan een grote impact hebben op zowel onze concentratie (tijdens het werk) als op de mogelijkheid 
om mentaal los te koppelen van het werk. Van overprikkeling, (techno-)stress tot of zelfs burn-out: de gevolgen van altijd aan 
staan, kunnen wegen op ons welzijn én onze productiviteit. 

Daarom krijg je tijdens deze opleiding inzicht in je eigen deconnectie-profiel en reiken we handvaten aan om met verschillende 
vormen van hyperconnectiviteit om te gaan. Je gaat naar huis met hands-on technieken om de 3 vormen van 
deconnectie (digitaal, psychologisch en emotioneel) in de praktijk om te zetten.

•      … ken je jouw connectie-profiel en hoe zich dat uit op de werkvloer. 
•      … herken je jouw digitale ‘drains en gains’. 
•      … kan je komaf maken met techno-stressoren. 
•      … heb je inzicht in je huidige werk-privé balans en hoe je die kan optimaliseren. 
•      … kun je verwachtingen van jezelf en anderen beter managen. 
•      … stel je prioriteiten en maak je bewuste keuzes. 
•      … weet je ruimte voor jezelf en je omgeving te creëren. 
•      … kan je maatregelen nemen voor een bewuste en evenwichtige connectiviteit. 
•      … kan je op een respectvolle manier je grenzen stellen en behoeften formuleren.

LEERDOELSTELLINGEN

Ontkoppelen voor meer productiviteit,  
focus en werkplezier

02 WORKSHOP

Na deze opleiding …
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• Duurtijd: halve of hele dag 
• Format: online of offline 
• Aantal deelnemers: max 12 
• Pre- en post work

PRAKTISCH

02 WORKSHOP



• Your connected brain

◦ The digital brain (r)evolution
◦ De effecten van altijd on(line)

• The ON/OFF switch

◦ Verhoog productiviteit met deconnectie
◦ Unplug-tips

• 3 wegen naar (de)connectie
◦ Digital Etiquette
◦ De Breinbalans
◦ Connectieprofielen

Het programma van deze opleiding is opgebouwd uit 6 delen  
waarin de transfer van het geleerde steeds geborgd wordt.

PROGRAMMA

Jouw geconnecteerde brein 
Jouw brein in hyperconnectie 
Oefening: Jouw ‘connectie’-profiel en de impact hiervan 
3 vormen van deconnectie (digitaal, psychologisch en 
emotioneel)

+

Digitaal deconnecteren: The digital brain 
De neurowetenschap van Digitaal Welzijn  
Oefening: digitale ‘gains & drains’ in kaart 
Handvaten voor digitaal comfort  
Digitale Etiquette: de breinbalans

+

Psychologisch deconnecteren: The ON/OFF switch 
Waarom een digitale detox werkt bij zebra’s, maar niet bij ons 
Oefening: Hoe maak je de brug  
Oefening ‘Grip op tijd’: over losse eindjes, prioriteiten en doelen 
The ON/OFF switch: unplug technieken

+

Emotioneel deconnecteren: rumineren kan je (af)leren 
Waarom je brein blijft hangen bij je werk 
Van deconnectie naar connectie-evenwicht 
Zelfreflectie oefening: gedachtenpatronen 

+

Optioneel: Gesprekstechnieken met professioneel acteur 
Demonstratierollenspelen: grenzen aangeven 
Hoefijzer-methode: behoeften communiceren 
Gesprekstechnieken rond grenzen stellen en behoeften 
communiceren

+

Persoonlijke actieplan 
Het deconnectie-framework©: jouw leidraad na vandaag 
Oefening: Invullen van deconnectie-framework© 
Oefening: Hoe breng ik dit aan mijn leidinggevende? 
Kadering post-work

+

• PRE-WORK: Video + Checklist ‘Mijn 
deconnectie-profiel’ 

• TIJDENS: Casussen, individuele 
reflectie-oefeningen, simulaties 
met professioneel acteur, PAP,… 

• POST-WORK: Buddy Challenge, 
leerportaal

Deze opleiding is zo ontwikkeld dat deze de nodige maatregelen neemt om medewerkers te 
ondersteunen bij het ‘recht op deconnectie’ volgens de nieuwe arbeidsdeal 2023.

NIEUWE ARBEIDSDEAL

Om de transfer te bevorderen, maken 
we gebruik van ‘spaced learning’ 
waarbij zowel voor als na de opleiding 
verscheidene leerprikkels worden 
gegeven via het leerplatform.

TRANSFER

VOORBEELD VAN PRE- EN POST WORK

GEEN ONE-SIZE-FITS-ALL

In de voorbereidende fase worden 
zowel de inhoud van het programma 
als het pre-en post work besproken 
zodat we deze nog beter kunnen laten 
aansluiten bij de organisatiecultuur 
en doelstellingen van de klant.

5 02 WORKSHOP



LEADING IN A 
DIGITAL AGE 

Het hybride werken heeft veel veranderd aan de manier waarop we als team samenwerken, hoe vertrouwen wordt opgebouwd 
en hoe mensen connecteren en de-connecteren. Dit betekent dat leidinggeven in een hybride context ook anders werkt dan 
wanneer het team elke dag fysiek bij elkaar is. En dat roept meteen enkele vragen op; 

Hoe kan je als leidinggevende autonomie blijven stimuleren en tegelijk voor verbondenheid zorgen? Hoe bewaak je de grens 
tussen werk en privé? Welke afspraken wil je maken in jouw team over hoe je wil samenwerken? 

De leadership session’ Leading in a digital age’ geeft leidinggevenden antwoord op deze vragen om succesvol om te gaan met 
deze nieuwe manier van werken en de teamprestaties op niveau te houden of zelfs te verbeteren. 

Je gaat naar huis met het hybrid framework© vol concrete technieken om de ‘new way of working’ bewust te bouwen rond de 
verwachtingen en mogelijkheden binnen jouw team. 

•      … kan je de noden aan autonomie en verbondenheid herkennen in je team. 
•      … weet je welk effect hybride werken heeft op deze behoeften. 
•      … begrijp je spanningvelden die kunnen ontstaan (door hybride werken). 
•      … heb je inzicht in je eigen behoeften op vlak van autonomie en verbondenheid. 
•      … kan je de deconnectie-profielen in jouw team in kaart brengen. 
•      … ken je het verschil tussen affectief en cognitief vertrouwen. 
•      … weet je wat jou drijft en tegenhoudt in teamcontext. 
•      … kan je verschillende technieken rond ‘organisational citizenship behaviour’ toepassen. 
•      … kan je synchrone en a-synchrone afspraken maken met je team.  

LEERDOELSTELLINGEN

Bouw aan hybride teams

03 LEADERSHIP SESSION

Na deze opleiding …
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• Duurtijd: halve of hele dag 
• Format: online of offline 
• Aantal deelnemers: max 12 
• Pre- en post work

PRAKTISCH

03 LEADERSHIP SESSION



• Your connected brain

◦ The digital brain (r)evolution
◦ De effecten van altijd on(line)

• The ON/OFF switch

◦ Verhoog productiviteit met deconnectie
◦ Unplug-tips

• 3 wegen naar (de)connectie
◦ Digital Etiquette
◦ De Breinbalans
◦ Connectieprofielen

Het programma van deze opleiding is opgebouwd uit 6 delen  
waarin de transfer van het geleerde steeds geborgd wordt.

PROGRAMMA

Expeditie Robinson - the hybrid version 
Wat zegt de wetenschap? 
De paradox tussen verbondenheid en autonomie 
Oefening: de brug 

+

Hybride samenwerken – 3 hybride afspraken met mijn team 
Wij over ik 
Activity-based working 
Synchrone en A-synchrone afspraken 
Oefening; scan - mijn hybride team 

+

Het recht op deconnectie 
Het continuüm van integrators en separators 
Oefening: deconnectie-profielen in kaart 
Digitale etiquette: over communicatiekanalen en afkortingen

+

Optioneel: gesprekstechnieken met professioneel acteur 
Hoefijzer-methode: Hoe is’t? - The hybrid version 
Pro-actief aanspreken op grenzen stellen en samenwerken 
Wat als het moeilijker wordt? 

+

+

• PRE-WORK: Video + Checklist ‘De 
brug’  

• TIJDENS: Casussen, individuele 
reflectie-oefeningen, PAP,… 

• POST-WORK: Buddy Challenge, 
leerportaal

Persoonlijke actieplan 
Het Hybrid framework©: jouw leidraad na vandaag 
Oefening: Invullen van het Hybrid framework© 
Oefening: Hoe breng ik dit aan mijn team? 
Kadering post-work

Om de transfer te bevorderen, maken 
we gebruik van ‘spaced learning’ 
waarbij zowel voor als na de opleiding 
verscheidene leerprikkels worden 
gegeven via het leerplatform.

TRANSFER

VOORBEELD VAN PRE- EN POST WORK

GEEN ONE-SIZE-FITS-ALL

In de voorbereidende fase worden 
zowel de inhoud van het programma 
als het pre-en post work besproken 
zodat we deze nog beter kunnen laten 
aansluiten bij de organisatiecultuur 
en doelstellingen van de klant.
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Introductie in ‘the remote working revolution’ 
Wat is er veranderd? 
Welk effect heeft dit op mijn rol als leidinggevende? 
Oefening: mijn leiderschap-uitdagingen

+

Deze opleiding is zo ontwikkeld dat deze de nodige maatregelen neemt om medewerkers te 
ondersteunen bij het ‘recht op deconnectie’ volgens de nieuwe arbeidsdeal 2023.

NIEUWE ARBEIDSDEAL

03 LEADERSHIP SESSION



04 TEAM SYNC

04 TEAMSYNC

DE-CONNECT TO RE-
CONNECT 
Afspraken maken op teamniveau

Het hybride werken heeft ook de manier waarop teams samen werken sterk veranderd. We hebben allemaal onze voorkeuren, doelen en 
verwachtingen. Een one-size-fits-all oplossing zit er dus niet in. De optimale manier van (hybride) samenwerken kan verschillen tussen 
teams, departementen en organisaties.  

Net daarom is het belangrijk om over de juiste handvaten te beschikken om op gezette tijden de hybride teamwerking te evalueren en te 
optimaliseren. Want pas dan kunnen we als team de beste resultaten boeken. En dat is exact het doel van deze toolbox; handvaten 
aanreiken om het hybride samenwerken in teams te optimaliseren. 

Met deze toolbox kunnen leidinggevenden zelf aan de slag om de samenwerking in hun team(s) te optimaliseren. De kern van de 
toolbox bestaat uit een set casussen en oefeningen om de verwachtingen en mogelijkheden rond connecteren en de-connecteren in het 
team te bespreken.

Kaarten met concrete cases die de discussie over 
hybride samenwerken op gang trekken en leiden tot 
synchrone en a-synchrone concrete afspraken.  

CASES

In deze interactieve PDF’S worden alle afspraken 
verzameld die tijdens de toolbox meeting worden 
besproken en vormt zo een leidraad voor het 
hybride samenwerken.

AFSPRAKENKADER

De line-out begeleidt de leidinggevende tijdens de 
toolbox meeting. De doelstellingen worden 
verduidelijkt, de oefening staan uitgeschreven en 
eventuele aandachtspunten worden besproken.

LINE-OUT

De Toolbox is bedoeld voor alle 
leidinggevenden die het samenwerken 
in hun team bespreekbaar willen 
maken en op zoek zijn naar concrete 
handvaten om het samenwerken en 
het (de)connecteren in hun team in 
hybride tijden te verhogen. 

De duurtijd van een toolbox meeting 
ligt tussen 60 en 120 minuten.

VOOR WIE

DUURTIJD
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LEADERSHIP SESSION

WORKSHOP

LEADING IN A DIGITAL AGE

UNPLUG TO RE-CONNECT

KEYNOTE
DECONNECT YOUR DIGITAL BRAIN

TEAM SYNC
DECONNECT TO RE-CONNECT  

01

02

03

04

DE.CONNECT  
TRACK

Bouwen aan de-connectie is een dynamisch proces waarbij zelfkennis wordt vertaald 
naar de praktijk. Om die gedragsverandering duurzaam te implementeren kunnen 
bovenstaande acties ook gecombineerd worden tot een DE.CONNECT TRACK. Zowel voor, 
tijdens als na de leermomenten bouwen we ruimte in om transfer te stimuleren aan de 
hand van pre-en post work.  

PRE- EN POST WORK
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CONTACT
SAY HELLO

Katelijn Nijsmans 
katelijn@howswork.be 
0474 29 11 12

www.howswork.be 
linkedin.com/company/howswork
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STAY  TUNED
Met onze wortels in de wetenschap en ons hoofd in de praktijk voorzien wij 3 ingangen 
tot goed & gelukkig werk; wellbeing, lifelong learning en hybrid working. Omdat er toch 
wel wat bullsh*t (pardon our French) circuleert rond deze thema’s verspreiden wij 
onze kennis gratis op verschillende manieren. We scheiden voor jou het pseudo-
wetenschappelijke kaf van het wetenschappelijke koren en komen met handvaten die 
in de praktijk werken. 

ONZE ONLINE EVENTS ONZE NIEUWSBRIEF ONZE PODCAST ONS BOEK

Klik!
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http://www.werkisgeentomorrowland.be
https://howswork.be/all-events/
https://howswork.be/boek-werkgeluk/
https://howswork.be/nieuwsbrief/
https://www.linkedin.com/company/howswork
https://www.youtube.com/channel/UChAQ8djo21rj51f3Qsxu2rA
https://www.instagram.com/werk_is_geen_tomorrowland
https://open.spotify.com/show/3wpnqiCHgdtsCvNzuQtmjg?si=c9fb79419fbf459b

