
Omgaan met conflicten 
bij werken op afstand

D e werkplek is dit jaar veranderd, veel 
teams werken op afstand of werken in 
een mengvorm thuiswerk/op het werk.  

Voor sommigen was dit een abrupte verandering 
naar een nieuwe manier van werken. Voor 
anderen werken ze al jaren op deze manier. 
Hoewel er in elk team conflicten ontstaan, zowel 
op afstand als op het werk zelf, kunnen ze 
bijzonder uitdagend zijn om er in virtuele teams 
mee om te gaan. Het is belangrijk om te 
begrijpen wat de oorzaak van conflicten op 
afstand is en hoe deze op te lossen om 
productieve teams op te bouwen. Uit een Myers-
Briggs-onderzoek onder 5.000 werknemers in 9 
verschillende landen bleek dat 85% van de 
werknemers tot op zekere hoogte last heeft van 
conflicten. Erger nog, in de VS brengen 
medewerkers gemiddeld bijna drie uur per week 
door met het oplossen van conflicten, wat de 
economie miljarden euro's per jaar kost.  

4 oorzaken van conflicten bij werken op afstand:

1. Gebrek aan informatie - Het kan een 
uitdaging zijn om informatie efficiënt en effectief 
door te geven aan teams op afstand. De 
overdracht van kennis en gegevens is de 
ruggengraat van elke goed functionerende 
organisatie. Echter, medewerkers op afstand 
kunnen niet zomaar het kantoor van een collega 
binnenstappen om snel iets te melden of een 
verzoek te verduidelijken. 

In het fysieke kantoor gebeurt veel communicatie 
door een toevallige ontmoeting in de gang op het 
juiste moment. Deze momenten zijn niet mogelijk 
voor teams op afstand. 

2. Niet-effectieve communicatie - Er kan ook 
een digitale kloof ontstaan tussen de leden van 
teams op afstand. Sommige managers en 
medewerkers vertrouwen te veel op e-mails voor 
elke communicatie. Daarmee missen we niet alleen 
een deel van de communicatie, zoals de toon van 
de communicatie en de gezichtsuitdrukkingen, het 
is ook gemakkelijk om in een e-mail een negatieve 
toon te lezen die de afzender nooit bedoeld heeft. 
En sommigen zien een e-mail ook niet als een 
dringend gegeven. We hebben allemaal al de 
frustratie gehad van het wachten op een vitaal 
stukje informatie om een project af te ronden. Als 
een medewerker zijn e-mail slechts sporadisch 
controleert, kan dat projecten vertragen. 

3. Angst en stress – Vooral in deze onzekere 
tijden ervaren telewerkers diepgaande stress en 
angst. Ze hebben thuis misschien minder ideale 
werkomstandigheden, moeten internetverbindingen 
en computers delen met familieleden, kinderen 
thuisonderwijs geven. Ze krijgen soorten afleiding die 
ze op kantoor niet tegenkomen. Naast deze 
stressoren is er nieuwe onzekerheid over hun werk. 
Zonder frequente communicatie is het gemakkelijk 
om snel conclusies te trekken over veranderende 
prioriteiten of omstandigheden. 



Teamleden kunnen bezorgd zijn dat anderen 
achter hun rug om over hen praten of dat het 
gebrek aan communicatie van het 
managementteam betekent dat het slecht gaat 
met het bedrijf.

4. Sociale isolatie - Afstandswerkers, vooral 
degenen die er niet zelf voor kozen, kunnen zich 
geïsoleerd en eenzaam voelen. Medewerkers die 
zich eenzaam voelen, kunnen depressief worden 
en betrokkenheid met het team verliezen. Ze 
kunnen overgevoelig worden voor negatieve 
feedback of snel aanstoot nemen aan een 
opmerking in een e-mail. Het gevoel van 
eenzaamheid kan een "zij" versus "ik" mentaliteit 
creëren die gemakkelijk tot een conflict kan 
leiden.

Hoe kunnen leiders conflicten bij werken op 
afstand voorkomen?
De sleutel tot het voorkomen van onnodige 
conflicten op afstand is dat leiders sterke 
communicatieve vaardigheden en empathie 
moeten ontwikkelen. 

• Communiceer duidelijk en vaak. Managers 
moeten regelmatig contact opnemen met en 
toegankelijk zijn voor medewerkers op afstand. 
Gebruik waar mogelijk videoconferenties om 
complexe gesprekken te voeren. Hoewel ze niet 
perfect zijn, zorgen ze voor non-verbale 
communicatie en meer spontane interacties. 

• Geef heldere verwachtingen en prioriteiten. 
Werk onzekerheid over verwachtingen weg en 
zorg ervoor dat de regels van toepassing zijn op 
alle teamleden, ongeacht waar ze zich bevinden. 
Zorg ervoor dat de prioriteiten duidelijk zijn op alle 
lagen en in alle hoeken van de organisatie.

• Stel meer vragen en luister aandachtig. 
Zowel managers als medewerkers moeten meer 
vragen stellen. Verduidelijking van instructies en 
informatie is van vitaal belang en zal de 
productiviteit verbeteren door rework te 
vermijden. Denk er ook aan om vragen te stellen 
over hoe het met de mensen gaat. 

De tijd nemen om met hen in gesprek te gaan als 
mens en erachter te komen hoe een collega zich 
voelt of waar hij of zij enthousiast van wordt, 
bevordert de verbinding en versterkt het 
teamwerk. Het is echter van vitaal belang om ook 
goed te luisteren naar de antwoorden. Een 
onoprecht "hoe gaat het met jou?" is nog erger 
dan helemaal niets te vragen. 

• Vier de realisaties als groep. Creëer 
mogelijkheden voor virtuele groepsbijeenkomsten 
met als enig doel het succes te vieren. Neem de 
tijd om een groepsspel te spelen of een virtueel 
happy hour te hebben. Het bieden van 
mogelijkheden voor teambuilding kan het moreel 
verbeteren, de teamleden eraan herinneren dat 
hun collega's echte mensen met gevoelens zijn, en 
het wederzijds respect bevorderen. 




