
Succesvol Leidinggeven op Afstand 

Virtual Masterclass

Datum: Vrijdag 5 Februari 2021 - 10.00 - 12.00u
> 500 leidinggevenden gingen je voor en hebben de Masterclass heel positief beoordeeld 



Succesvol Leidinggeven op Afstand 
De coronacrisis vraagt veel van jou als leidinggevende: veerkrachtig omgaan met alle veranderingen én je team 
op afstand aansturen om de gewenste resultaten te bereiken.  
Dit resulteert in veel voorkomende vraagstukken zoals:
▪ Hoe zorg voor verbondenheid met je team op afstand? 
▪ Hoe zorg je dat teamleden ook op afstand hun talenten effectief inzetten om de resultaten te behalen?
▪ Hoe benut je juist deze periode om het eigenaarschap van teamleden te vergroten?
▪ Hoe neem je je team mee in verandering? En hoe vergroot je de wendbaarheid en veerkracht van je team?
▪ Hoe werk je effectief online samen? Wat zijn de juiste tools en werkvormen om in gesprekken en 

(team)meetings effectief te communiceren en tot resultaten te komen?

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 > 500 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 communicatiestijl is effectief om je team op afstand aan te sturen?
▪ Welke communicatiemiddelen zet je in op welk moment? 



Praktische informatie
Datum
De Masterclass vindt virtueel plaats op vrijdag 5 februari van 10.00 – 12.00u.

Techniek
De Masterclass vindt plaats via het beveiligde online videoprogramma Zoom.

Digitale intake
Voorafgaand ontvang je een digitale intake om zo het programma optimaal aan te laten sluiten op jouw 
vraagstukken. 

Voor wie
Deze Masterclass is exclusief voor HR professionals, deelname is kosteloos. Je krijgt:
▪ Digitale intake
▪ Programma afgestemd op jouw leerwensen
▪ Trainingsmaterialen (hand-outs, naslagwerk en checklists)



Organisaties die o.a. hebben deelgenomen



Hoe MAEK jij het verschil? 
www.maekacademie.nl

T 085 - 060 4675
info@maekacademie.nl


