
 

Leidinggeven vanop afstand 

 
 

Telewerk – het nieuwe normaal  

 

Leidinggeven op afstand vraagt een specifiek aanpak.  Als leidinggevende of teamleider leg je andere 
accenten in het aansturen van uw medewerkers op afstand.  En dat is nodig, want thuiswerk wordt 
steeds populairder.  Meer en meer trachten we onze medewerkers tijds- en plaats- onafhankelijk te 
laten werken, omdat we weten dat hun engagement hierdoor groeit.  Deze training rond leidinggeven 
op afstand zoemt hierop in. 

 

Na deze training weet u 

 

- Hoe je het werken op afstand concreet aanpakt als leidinggevende 

- Wat noodzakelijk is in jouw leiderschapsstijl 

- Hoe je effectief en positief communiceert met uw medewerkers, zodat hun betrokkenheid 
vergroot 

- Met welke valkuilen je best rekening houdt. 

 

Programma 

 

• Inleiding 

- Wat is Telewerk 

- Soorten telewerk 

 

• Hoe telewerk organiseren 

- Anders werken 

- Het nieuwe werken 

- De nieuwe medewerker 

- Nieuwe vormen van leidinggeven 

- Pro’s en contra’s van telewerk 

- Zwaktes en risico’s van telewerk 

 

• Hoe organiseren van communicatie 

- Criteria, functies, competenties en profiel van een telewerker 

- Checklist self-assessment 

- Communicatietools, onderhoud en vergaderen op afstand 

- Technieken om problemen op te lossen op afstand 

 

 

• Leidinggeven, controle en evaluatie 

- Management By Objectieves 

- Hoe controleert een leidinggevende de telewerkers 

- Model voor management “op afstand” 

- Effecten van het leidinggevende gedrag volgens het BOTS-schema 

 

• Management van werk, tijd en informatie 

- Tips om telewerkers te managen 

- Bent u klaar voor het managen van telewerkers 

- Haalbaarheid van telewerk binnen een dienst/afdeling 



 

Leidinggeven vanop afstand 

 
 

- Model van effectief teamwerk 

- Leidinggeven aan een team telewerkers en niet-telewerkers 

- Veel voorkomende vragen van leidinggevende 

 

• Persoonlijk actieplan 

 

Doelgroep: 

 

Leidinggevende, managers, teamleiders die vandaag of op korte termijn deze nieuwe stijl van 
leidinggeven moeten toepassen. 

 

Medewerkers die vandaag of op korte termijn moeten werken in deze nieuwe stijl. 

 

 
 

Duur 4 sessies van 3 uur 

Tijdstip Start om 18:30 

Data 2021 Donderdagavond   28/01 - 

4/02 - 11/02 en 18/02 

Docent Karl Boumans 

Lesplaats Online 

Prijs € 300  (excl. BTW)  per 

persoon 


