
WORKSHOP ONLINE WERKEN
LEIDING GEVEN AAN VIRTUELE TEAMS
Praktische handvatten om de uitdagingen van het leidinggeven
aan teams die voornamelijk digitaal werken, aan te pakken.
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WORKSHOP ONLINE WERKEN
EFFECTIEF OMGAAN MET JE KWALITEITEN
Deze online workshop van drie dagdelen is bedoeld voor managers die geconfronteerd worden
met teams die ze niet altijd meer fysiek zien. Hoe maak je een draai in je bewustzijn en zet je jouw 
kwaliteiten in bij deze veranderde rol? Wat kan wel? Hoe maak je impact? 

TRAINERS INFORMATIE
Investering en praktische informatie
De investering voor dit traject bedraagt € 0.00,- 
ex. btw. We maken gebruik van een virtuele setting.

Locatie
JBBX, Laan van Meerdervoort 187, Den Haag

Resultaten
Door een bewuste reflectie kan je jouw potentieel 
aanwenden om de nieuwe situatie op een effectieve 
manier het hoofd te bieden. We gaan in op de vraag 
hoe je kan zorgen dat je resultaten gewaarborgd 
blijven. We besteden aandacht aan het monitoren en 
beoordelen van je resultaten. 

Inspireren
We onderzoeken jouw waarden en hoe die geraakt 
worden in de nieuwe situatie. Jouw omgang met je 
waarden bepalen voor een groot deel je effectiviteit 
als leider en verbinder. Door jezelf en je mensen 
aan te spreken op hún dieperliggende waarden kun 
je verdieping aanbrengen waardoor het team zich 
ondanks de fysieke afstand gekend en verbonden 
weet. Je kunt dan blijven inspireren.

Tips en tricks
We delen ervaringen met elkaar om ervan te leren, 
want iedereen is aan het experimenteren. Zo leer 
je ook genieten van de nieuwe mogelijkheden. We 
reiken technieken aan die ook virtueel goed werken. 
We geven tips en tricks over virtueel vergaderen en 
verbinden. 

Manier van werken
Vooraf beantwoord je vragen die je inlevert: we werken 
aan de hand van jouw ervaringen en cases. Er zijn drie 
virtuele sessies van 1 dagdeel. Tussendoor heb je een 
huiswerkopdracht. We maken gebruikt van het Barett 
Values Model, NLP en dialoogtechnieken. 

Voor wie?
Leidinggevenden van digitale teams; scrum masters, 
chapter coaches, agile coaches, projectmanagers 
etc. Voorwaarde is dat je een positie hebt waarin je 
anderen (bege-)leidt of in elk geval indirect mensen 
aanstuurt, waardoor je de situaties herkent

Wat levert deze workshop online werken op?
• Praktische handvatten om je effectief te kunnen 
 verbinden met je teamleden
• Inzicht in hoe je kunt sturen op resultaat ondanks  
 het feit dat je je mensen niet meer fysiek ziet
• Kijken naar de waarden van je zelf en anderen en 
 hoe die geraakt worden in het online werken 
• Verschillende tips en tricks om het online  
 vergaderen boeiend te houden.
• Inspiratie om in een nieuwe omgeving met plezier 
 resultaten te kunnen behalen
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