
Online leiden Hoe te 
connecteren met je teams op 
afstand en hen te motiveren 

A ls je werkplek, zoals bij zovelen, van het 
bedrijf naar thuis is verhuisd  vanwege 
COVID-19 , kun je misschien een 

aantal nieuwe uitdagingen opmerken. De 
meeste kantoren hebben tijd gehad om de 
technische problemen op te lossen en zijn 
begonnen met het ontwikkelen van systemen 
om hun bedrijf te laten functioneren na een 
snelle overstap naar werken op afstand. Echter, 
nu dat mensen zich hebben gevestigd in hun 
nieuwe werkomgeving op afstand, kunnen 
managers merken dat sommige teamleden 
moeite hebben om deadlines te halen of niet 
gemotiveerd lijken te zijn. Het leiden van teams 
op afstand kan een uitdaging zijn, maar hier zijn 
vier zaken die elke manager kan doen om een 
uitstekende virtuele leider te zijn. 

 Definieer verwachtingen duidelijk - Het is 
belangrijker dan ooit om duidelijk gedefinieerde 
grenzen te hebben en je team op koers te 
houden naar hun doelen. Hoewel de 
uitdagingen van de pandemie flexibiliteit 
vereisen, moet er toch een consistente structuur 
zijn voor de werkdag. Zorg ervoor dat de 
teamleden duidelijk gedefinieerde werktijden 
hebben, zelfs als ze er nu anders uitzien door 
uitdagingen met kinderopvang of andere 
onderbrekingen. Terwijl ze thuis werken, hebben 
de medewerkers het gevoel dat ze 24 uur per 
dag beschikbaar moeten zijn. 

Dit kan leiden tot stress en burnout, waardoor het 
moreel en de productiviteit afnemen. Managers 
moeten communicatie buiten de afgesproken 
werktijden vermijden en hun teams vragen elkaars 
beschikbare uren te respecteren. Maak afspraken 
over aanvaardbare communicatiemethoden. 
Bespreek bijvoorbeeld de verwachte reactietijden, 
of wanneer het gepast is om direct te 
communiceren en wanneer een gesprek een 
videovergadering moet zijn.

 Plan regelmatige check-ins, maar hou het 
kort – Wanneer u een team op afstand leidt, zullen 
regelmatige check-ins belangrijker zijn dan ooit. 
Omdat er geen gelegenheid is voor een snelle 
vraag bij het koffieapparaat, of de mogelijkheid 
om gewoon in iemands kantoor te komen om te 
praten, moeten managers regelmatige tijden 
instellen om hun teams zowel als groep als in één-
op-één setting te ontmoeten. Maar als je virtueel 
vergadert, hou het dan wel kort. Videobellen 
vereist meer focus om informatie op te nemen dan 
persoonlijke ontmoetingen. Werknemers melden 
"Zoom-moeheid" van meerdere 
videovergaderingen per dag. Als je wekelijkse 
personeelsvergadering altijd een uur lang heeft 
geduurd, denk er dan eens over na om het terug 
te brengen tot een half uur, of om een pauze in te 
lassen. Vraag uw team om hun e-mail en instant 
messaging te sluiten tijdens deze vergaderingen 
om multi-tasking te voorkomen. Zo kan iedereen 
zich concentreren op het gesprek en de taak die 
voorhanden.



 Denk aan teambuilding activiteiten – Het 
creëren van een hecht team is een uitdaging, en 
nog meer wanneer je op afstand werkt. Het is nog 
steeds essentieel om kansen te creëren voor je 
teams om zich te binden en vertrouwen op te 
bouwen met elkaar. Sommige werknemers hebben 
misschien ook te maken met eenzaamheid in de 
nieuwe, afgelegen wereld, en het is belangrijk om 
mogelijkheden te creëren voor sociale 
verbondenheid en een gevoel van saamhorigheid. 
Je kunt gebruik maken van virtuele games en 
activiteiten, virtuele happy hours organiseren of 
iedereen uitnodigen om een pruik of domme hoed 
te dragen bij het volgende videogesprek.  Vergeet 
niet om manieren te vinden om speciale 
gelegenheden zoals verjaardagen en werkjubilea 
te vieren. Je kunt het vieren met een virtuele lunch, 
misschien door het verstrekken van cadeaubonnen 
aan iedereen om bij dezelfde cateraar te bestellen 
en samen te eten tijdens de videochat. 

 Ontwikkel de leiderschapsvaardigheden 
van je team - Laat het werk op afstand jouw 
carrière of het leren en ontwikkelen van je team 
niet vertragen.  Werknemers op afstand zijn zich 
vaak niet bewust van de 
ontwikkelingsmogelijkheden, en op dit moment 
hebben ze minder kans om informeel te netwerken. 
Overweeg een programma voor 
leiderschapsontwikkeling dat online en live-
gefaciliteerd is en dat werknemers in staat stelt om 
met anderen te communiceren en tegelijkertijd de 
vaardigheden aan te scherpen die ze het meest 
nodig hebben.  




