
Slim thuiswerken
gewoon maken

Successen vieren op afstand

Mixit wil helpen om in deze periode 
productief te blijven, daarom delen 
we graag onze kennis over slim 
thuis samenwerken.

Bel ons gerust met vragen 
of benader één van onze 
Thuiswerkcoaches.

Eerste hulp bij 
thuiswerken

Doordat je nu dagen aan huis gekluisterd bent, kan het lastiger zijn om gemotiveerd aan je werk verder te gaan. 
Je omgeving is al weken hetzelfde, de sleur ligt op de loer. Hoe zorg jij ervoor dat je de positieve gebeurtenissen op 
werkgebied toch kan delen en vieren met je collega’s? 

Een fysieke high five is nu uit den boze, maar kan simpelweg vervangen worden door een digitaal complimentje, vrolijke 
gifjes of de praise functionaliteit in MS Teams. Wanneer en hoe kun je het beste successen vieren? Hieronder hebben wij 
alvast voor je wat tips op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Vrijmibo

De vrijmibo is bij uitstek het ultieme 
viermoment.  De week afsluiten onder het 
genot van een borrel, terwijl je samen met 
collega’s de hoogtepunten van de week 
bespreekt. Ook in deze tijden kan de vrijmibo ‘gewoon’ 
(virtueel) doorgaan. Door middel van een videocall of 
een ingerichte huiskamer via Google Hangouts ben je 
toch even samen. Digitaal proosten en de succesvolle 
werkweek kan afgesloten worden. 

Dagelijkse stand-up

Start je dag met positief nieuws! Veel bedrijven 
starten de dag met een virtuele stand-up. 
Iedereen geeft aan tegen welke problemen ze 
lopen, wie er tijd over heeft, etc. Vergeet niet 
dat het delen van successen een positief effect heeft op 
de mindset van je collega’s.  

Successen van de dag

Is het bijna tijd om je laptop dicht te klappen? 
Vat voor jezelf samen wat je gedaan hebt en 
deel de successen met je collega’s. Richt 
een apart kanaal in binnen Teams of Slack en 
je bedrijf beschikt over een kanaal gevuld met louter 
positieve berichten. Goed voor de saamhorigheid en je 
productiviteit. 

Op onze site over Slim samen 
thuiswerken vind je nog meer 
handige linkjes naar relevante 
handleidingen en praktische tips. 

Hier vind je ook onze Whitepapers 
over bijvoorbeeld:

• Collegialiteit over de kabel
• Snel en gemakkelijk op afstand 

werken
• Een productieve dagindeling

Meer weten?

Proost niet alleen op het afronden van 
projecten, maar kijk ook naar de kleinere 
successen. Ze worden vaak over het hoofd 
gezien, maar ook bij deze momenten moet 
je even stil staan. Denk bijvoorbeeld aan het 
afronden van een cursus, het in dienst treden van een 
nieuwe medewerker of simpelweg (kleinere/persoonlijke) 
doelen die behaald zijn. 

Het vieren van kleine successen geeft je de mogelijkheid 
om erkenning en waardering te geven aan je collega’s 
en zo elkaar te stimuleren om productief aan de slag te 
gaan. Vier deze successen bijvoorbeeld door een digitaal 
applaus te geven, een complimentje uit te delen of verras 
iemand met een leuk kaartje, bloemetje of brownies per 
post.

Waardeer de kleine dingen, zeker in deze tijd
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