Productief thuiswerken met de
Thuiswerkcoach
Wat ver weg leek in China en Italië overkomt ons nu ook. De verregaande
maatregelen van de regering rondom het corona virus treffen alle
organisaties. Ook die van jullie. Veel organisaties hebben technologie voor
thuiswerken al in huis. Denk aan MS Teams, Slack of Skype. Maar hoe maak je
daar goed gebruik van zodat je productief thuis kunt werken?
Mixit kan helpen met de Thuiswerkcoach dienst. Wij helpen jullie overbelaste IT afdeling om
het thuiswerken optimaal te faciliteren door extra capaciteit en kennis. De vele vragen die nu
van gebruikers komen kunnen wij ondersteunen. Daarnaast kunnen we nieuwe manieren van
werken helpen introduceren.
Wij ondersteunen verschillende thema’s bij het thuiswerken:

Goed gebruik maken
Hoe gebruik ik de tools die er zijn (of nog niet zijn) om te communiceren
en samen te werken met collega’s. We beantwoorden vragen over
tools als MS Teams, Slack, Hangouts/Meet, Zoom of Skype. We helpen
jullie collega’s hier zo goed mogelijk mee te werken en laten nieuwe
mogelijkheden zien die ze verder helpen.

Kantoorgevoel
Hoe houd ik alle medewerkers betrokken nu iedereen op afstand
werkt. Denk daarbij aan een ‘digitale huiskamer’ voor je organisatie of
afdeling, manieren om als management visueel ‘townhall meetings’ te
doen in plaats van alleen maar tekstberichten. Maar ook zachte dingen
als een koffiepraat-kanaal of een gezamenlijke playlist. Maar ook
crisiscommunicatie kan een onderwerp zijn om te ondersteunen met
bijvoorbeeld een standaard mobiele app template van Microsoft Power
Apps.

De volgende stap
De derde fase gaat over andere zaken digitaal doen. Denk aan een online
creatieve sessie. Wist je dat je een creatieve ‘geeltjes’ sessie ook online
kunt doen? Tools als Stormboard of Acceptmission kun je inzetten.
Maar ook kennisdelen met jullie klanten middels een webinar of digitale
‘breakout’.

Meer weten? Neem contact op!
Wij helpen jullie graag om de komende weken zo goed mogelijk met de
omstandigheden om te gaan. Door alles wat er kan met technologie
kunnen we met z’n allen goed door deze periode heen komen.
Neem contact op om te bespreken wat bij jullie past en hoe we concreet
kunnen beginnen!
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