
 

 
 
 
 

Skillslab: Leidinggeven online 
 

 

 

Als leidinggevende wil je er zijn voor je thuiswerkende medewerkers, zeker nu het zo lang duurt. Je wil ze 
opbeuren, motiveren, stimuleren en erbij houden, net zoals je dat ‘vroeger’ deed. Maar wat doe je als blijkt dat 
wat je live deed, online niet werkt? Als meetings saai, taai en futloos zijn? Als je medewerkers ziet verpieteren en 
soms zelfs opbranden? Voor je het weet sluipt de twijfel erin: “Waarom lukt het me niet meer?” Och, je wou dat 
de wereld weer normaal werd. Je weet ook toverstafjes niet bestaan en dat online werken een blijvertje is. Dus 
wat moet je?  
 

In onze training Leidinggeven op afstand helpen we je om óók online de leidinggevende te zijn die je in direct 
contact bent, de leidinggevende die je team wil zien. Want geloof ons: je team verlangt net zo vurig naar 
verbondenheid op afstand als jij!  
 
Wat ga je doen: 
Je gaat veel praktisch tips en tools krijgen voor jouw online leiderschap, maar om daar te komen, ga je eerst 
stoppen met doorhollen en ruimte maken voor het ongemak dat je voelt bij de afstand tot je team. Je gaat 
contact maken met wat jij belangrijk vindt in je contact met medewerkers en ontdekken hoe je dat online waar 
kunt maken. De contactmomenten met je team tellen en dus leer je technieken om die momenten tot iets 
bijzonders te maken. Je gaat ontdekken hoe je online meetings weer echte ontmoetingen kunt laten zijn en hoe je 
online zinvolle 1-op-1 gesprekken kunt voeren. En tot slot krijg je een bomvolle gereedschapskist aangereikt 
waarmee je een nieuwe manier van werken met je team kunt ontdekken, aanjagen en tot bloei brengen. 

Waarom zou je hiervoor kiezen 

• Je bent het contact met je team kwijt  

• Je ervaart minder samenhang in je team door het thuiswerken 

• Je maakt je zorgen over een individuele medewerker(s) 

• Je hebt behoefte aan tips van collega leidinggevenden. 

• Je wilt oefenen met team verbindende technieken  
 
Wat levert het op? Wat leer je? 

• Energie omdat je leiderschap weer in lijn is met je waarden 

• Een plan van aanpak om het contact met je team te versterken 

• Technieken om mét je team de samenwerking vorm te geven 

• Praktische handvatten voor elk moment dat je je team of individuele medewerker online ontmoet 
 
 

“Ik was mijn team kwijt dacht ik. Maar eigenlijk miste ik mezelf.“ 
 

 

Word je beste online zelf 

  


