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Live Leren: De 5 V’s van leidinggeven op afstand

Het aansturen van een team vergt veel aandacht en de ontwikkelingen in en rond de organisatie zijn dynamisch. Nu 
komt daar een nieuwe dimensie bij; leidinggeven op afstand. Hoe gaan we hier effectief  mee om?

Waarom een programma leidinggeven op afstand?

Het vraagt veel van de vaardigheden van de leidinggevende om in deze context van thuiswerken te functioneren 
en een meerwaarde te bieden voor je medewerkers en voor je organisatie. Met het programma ‘De 5 V’s van ef-
fectief  leidinggeven op afstand’ krijgen leidinggevenden praktische handvatten aangereikt om succesvol hun team 
op afstand aan te sturen en nog meer van waarde te zijn en te blijven voor de organisatie en de medewerkers. We 
onderzoeken met de managers hoe je effectief  en efficiënt kan zijn in deze tijd. Een uitdaging!

In deze training krijg je bovendien de benodigde theoretische onderbouwing om succesvol jouw team op afstand 
aan te sturen. Op een speelse manier, door inzet van verschillende werkvormen en met een fijne balans tussen 
praktische en theoretische elementen, ervaar je je eigen kwaliteiten en valkuilen in de praktijk. 

Je ontdekt hoe je effectief  en efficiënt kan zijn in deze tijd en je leert te communiceren op een manier waarop je 
boodschap overkomt en er geen misverstanden ontstaan. Zo lever jij een waardevolle bijdrage!
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Inhoud
De training is gebaseerd op het 5V principe: de 5V’s van het leidinggeven op afstand.

1. Visie (kader) 
  - Doelen als uitgangspunt om te doen wat ertoe doet 
  - Visie op een nieuw evenwicht

2. Veranderende rol van de manager 
  - Nieuwe vaardigheden van medewerkers en manager 
  - Situationeel leiderschap

3. Verwachtingen en verantwoording 
  - Resultaat- en prestatieafspraken maken 
  - Toetsen van de afspraken 
  - Hoe zorg je dat je toch je doelen blijft behalen

4. Vertrouwen en verbinden 
  - Vertrouwen is verbinden 
  - Inzicht in vertrouwen 
  - Vragen stellen in inzicht krijgen in behoefte van medewerkers

5. Voorwaarden scheppen 
  - Motivatie hooghouden 
  - Leefregels 
  - Tips voor communicatie op afstand 
  - Tips voor effectief  online vergaderen

AVK en HR Effective hebben de krachten gebundeld om organisatie en haar medewerkers 
te ondersteunen in deze tijd. Samen hebben we online trainingen ontwikkeld voor mede- 
werkers en leidinggevenden. Interesse in deze training? Neem contact met ons op voor een 
offerte of  kijk voor actuele prijzen op www.avk.nl/leidinggevenopafstand.
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