Externe opleidingen

Wat?

Hoe?

Leidinggeven verloopt in deze uitdagende tijden steeds vaker
100% virtueel. Maar hoe motiveren uw leidinggevenden hun
team vanop afstand? Hoe voelen ze wat er leeft onder hun
mensen? En vooral: hoe waken ze over het mentale welzijn en
de veerkracht van hun medewerkers?

In deze virtuele workshop komen volgende topics aan bod:

Waarom?
Het thuiswerken is sinds de uitbraak van Covid-19 in een
stroomversnelling gekomen. Door de toenemende populatie
van thuiswerkers is de nood naar informatie en ondersteuning
gestegen. Ook leidinggevenden proberen online en vanop
afstand vat te krijgen op de productiviteit, het welzijn en de
motivatie van hun medewerkers. Deze virtuele workshop geeft
uw leidinggevenden inzicht in de valkuilen van leidinggeven
op afstand en helpt hen op weg met praktische tips &
technieken.

•

Kenmerken van virtuele communicatie;

•

Voordelen van virtuele communicatie versterken
en nadelen beperken;

•

Het thuiskantoor optimaliseren;

•

Hoe zelf-management organiseren?;

•

Open informatiedeling;

•

Teamspirit in stand houden vanop afstand;

•

Virtuele meetings organiseren;

•

Mentaal welzijn & telewerken.

Resultaat?
De deelnemers aan deze virtuele workshop breiden hun
kennis en vaardigheden over coachen op afstand op een
laagdrempelige manier uit.
Uw leidinggevenden leren vanop afstand:

Voor wie?
Voor alle leidinggevenden in bedrijven die thuiswerken op een
mentaal gezonde en productieve manier willen organiseren.
Bedrijfsleiders, managers van (internationaal) verspreide
teams

•

hun telewerkend team te coachen;

•

optimale sociale interacties te bestendigen;

•

te waken over het het mentale welzijn van hun
teamleden;

•

de motivatie hoog te houden.
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Remote Leadership: coachen op afstand
van mijn telewerkend team

Externe opleidingen Workshop Remote Leadership: coachen op afstand van mijn telewerkend team

Praktisch
•

100 % online workshop op maat via Microsoft Teams

•

Gegeven door een ervaren expert

•

Duurtijd: 1,5u + 0,5u Q&A om specifieke cases te
bespreken

•

Optioneel: 0,5 u individuele online coaching per
deelnemer

Optionele individuele coaching
Leiderschapsstijlen worden door coaching op afstand
meer uitgesproken, zowel in positieve als negatieve
zin. Dat zorgt ervoor dat sterktes ook valkuilen kunnen
worden. In een online coaching van 30 minuten, geeft
onze expert op maat advies op basis van concrete
situaties. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
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