
Leidinggeven op afstand in tijden van corona 

Virtual Masterclass

Datum: Maandag 29 juni 2020 10.00 - 12.00u

Al > 70 leidinggevenden gingen je voor en hebben de Masterclass heel positief beoordeeld 



Leidinggeven (op afstand) in tijden van corona 

De coronacrisis vraagt veel van leidinggevenden. Hoe zorg je dat teamleden ook op afstand hun talenten 
effectief inzetten? Hoe geef je richting bij onzekerheid? Hoe stel je de juiste prioriteiten en neem je de juiste 
beslissingen?

Juist in deze onzekere tijd is het creëren van een veilige en vertrouwde teamdynamiek als leidinggevende van 
belang. Hierdoor zorg je dat je team niet in ‘de kramp schiet’ maar juist wendbaar en veerkrachtig is in het 
meedenken naar nieuwe oplossingen voor de vraagstukken die er zijn.

Tijdens deze 2-uur durende Virtuele Masterclass krijg je concrete inzichten & tips hoe je succesvol leiding geeft 
op afstand in een onzekere periode. 

Antwoord op jouw vraagstukken
Voorafgaand aan de Masterclass ontvang je een digitale intake waarin je jouw vraagstukken kunt inbrengen waar 
we tijdens de Masterclass antwoord op geven. Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen aan de Masterclass. 

Al > 70 leidinggevenden gingen je voor en hebben de Masterclass heel positief beoordeeld. 



Programma Masterclass 

Teameffectiviteit

▪ Wat zijn bewezen methoden om je team op afstand toch verbonden te houden? 

▪ Wat is de juiste balans tussen controle, loslaten en eigenaarschap?

▪ De do’s and dont’s voor effectieve online overlegstructuren.

Aandacht & Vertrouwen

▪ Hoe creëer je veiligheid & vertrouwen voor je teamleden in deze onzekere periode? 

▪ Hoe blijf je motiveren & inspireren?

▪ Hoe voorkom je dat je eigen ‘emmertje’ niet overloopt?

Communicatie 

▪ Welke communicatie stijl is effectief om je team op afstand aan te sturen?

▪ Welke communicatie middelen zet je in op welk moment? 



Praktische informatie
Datum

De Masterclass vindt plaats op maandag 29 juni van 10.00 – 12.00u.

Techniek

De Masterclass vindt plaats via het beveiligde online video programma Webex (onderdeel Cisco).

De investering

De investering voor deelname aan de Masterclass is Є 200,- excl. BTW per persoon. Dit is inclusief:

▪ Digitale intake

▪ Programma afgestemd op leerwensen van de deelnemers

▪ Uitvoering Masterclass door 2 senior trainers

▪ Trainingsmaterialen (hand-outs, naslagwerk en checklists)

Aanmelden

www.maekacademie.nl/diensten/leidinggevencorona/

Of via info@maekacademie.nl. 

https://maekacademie.nl/diensten/leidinggevencorona/
mailto:info@maekacademie.nl


Hoe MAEK jij het verschil? 

www.maekacademie.nl

T 085 - 060 4675
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