
  

                                                                                                

                                                                                      

In verbinding  

met telewerkers 

www.tweg.be 

www.loopbaaningroei.be  

Sociale nabijheid in een tijd van fysieke afstand. 
Wat een uitdaging en tegelijkertijd wat een uitnodiging. 
Je maakt het verschil in deze tijd 
Door simpelweg aandacht te geven. 
Door te vragen, te luisteren en te communiceren. 
Op een zichtbare wijze, waardoor het zich laat voelen. 
 
Het kost geen geld en het brengt meer op. 
 
Command en control is definitief dood: output management leeft ! 
   

 

  
• Geef vertrouwen en autonomie aan jouw team om 

afgesproken resultaten te behalen  
• Coach jouw team in wat bereikt moet worden. Spreek af 

wat, wie, wanneer. En herhaal bij einde van de online-
meeting. Het is duidelijk en opvolgbaar. 

• Geef de vrijheid in “hoe” doelen bereikt worden.  
 

   
Wees trots op jezelf en op het team #samensterk #volhouden 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 • Applaudiseer voor elkaar bij de start van het overleg. Het 
werkt. Vraagt wat moed en doet goed! 

• Waardeer het geleverde werk door te benoemen wat 
door wie werd uitgevoerd. 

• Let op met kritiek. Zowel van jezelf als van de 
groepsleden onder elkaar. Online contact en kritiek gaan 
niet samen.  

• Besteed voldoende aandacht aan de voordelen van 
telewerken. Deel positieve ervaringen met de groep 

• Creëer een samen-verhaal. We doen dit samen, we doen 
dat goed, we hebben elkaar! 

• Gebruik positieve lichaamstaal. Als het past bij de context 
vergeet je best niet te glimlachen.  De glimlach verlaagt 
jouw stress niveau. Jouw glimlach ontspant ook het 
systeem van iemand anders.  Door iets naar voren te 
leunen, in de richting van de spreker, geef je blijk van 
interesse.  

• Let op met de negatieve lichaamstaal zoals het wijzen 
met de vingers, gekruiste armen, ondersteunen van 
hoofd, gebalde vuisten, ingezakte houden, ... dat zorgt 
voor een gevoel van onveiligheid.   

http://www.tweg.be/
http://www.loopbaaningroei.be/
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Je mist iets door geen lichaam te zien, maar je hebt wel oren en ogen zoals 
een blinde veel beter kan horen. Gebruik m.a.w. de zintuigen die je wel hebt 
en verscherp deze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 • Observeer en kijk in de lens. Het echt kijken in de ogen lukt 
niet, maar door in de lens te kijken maak de groep contact met 
jou. Als je iets belangrijk wenst te beklemtonen dan werkt dit 
versterkend. 

• Luister actief. Door regelmatig te knikken kun je laten merken 
dat je volgt. Tijdens een ontkennende zin van de ander, schud 
je je hoofd. Deze bewegingen van je hoofd kun je ondersteunen 
met je stem. Door te hummen of door "ja" te zeggen, terwijl je 
knikt, moedig je de ander aan om door te spreken.  

• Stel open vragen: de blote billenbank WWWWW  (Wie-Wat-
Waarom-Waar-Wanneer) 

• Toets af of wat jij eruit begrijpt ook klopt met wat je hoort 
“dus …. “ 

• Benoem wat je hoort & ziet. Focus op herkennen van 
spanningssignalen en ontspanningssignalen. Voelt deze 
persoon zich veilig of niet? Voorbeelden van spanningssignalen 
zijn zoals zuchten, slikken, tong uitsteken, blazen, gezicht 
aanraken, praten met hand voor mond, lip bijten, voorhoofd of 
nek wrijven, vermijden van oogcontact, krabben op het gezicht 
en dergelijke. Benoem dus de lichaamstaal als er iets opvalt “ik 
zie je fronsen …” 

• Rapport maken.  Lichaamstaal spiegelen (niet na-apen) zorgt 
voor meer verbinding.  Je kan jouw spreektempo aanpassen 
aan de ander.  

• Wees waakzaam voor praters en zwijgers. Onderbreek praters 
gerust door te vermelden dat je hun interventie ok vindt en 
nodig de zwijgers uit tot het formuleren van hun mening.  

• Maak praktische afspreken voor de start van een overleg. Bv. 
als we luisteren zetten we onze micro af. Bv. ik steek mijn hand 
op als ik iets wil zeggen. Dit geeft een extra klemtoon/nadruk 
aan het luister/spreekproces.  

   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tweg.be/
http://www.loopbaaningroei.be/
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Formuleer persoonlijke & teamobjectieven duidelijk 
 
 

 

  

• Maak doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch, tijdsgebonden) 

• Zorg dat ieder teamlid  weet wat hij/zij zelf moet bereiken en 
op de hoogte is van wat andere teamleden moeten bereiken 

• Maak een onderscheid tussen essentiële en niet essentiële 
taken/doelen. 

• Zorg voor voldoende “tussenstappen”, als het doel een salami 
is, dan zijn de acties de salami-schijfjes. Hoe meer schijfjes, hoe 
sneller evalueerbaar of bij te sturen. Daarnaast motiveert elke 
kleine stap tot het nemen van de volgende stap. 

   

Humor werkt verbindend op de werkvloer en speelt een grote rol bij 
relativeren. Daarnaast verkleint het de afstand tussen leidinggevenden 
en medewerkers. 
 

 

  

• Begroet elkaar via een unieke bedrijfs-shake 

• Zet emoji pins in tijdens overlegmomenten 

• Deel voor of tussen meetings door grappige youtube-filmpjes. 

• Tracht tijdens een online meeting grappige zaken op te merken 
en te lachen, te lachen en nogmaals te lachen. Het werkt 
aanstekelijk. En we staan er samen voor. We kunnen er maar 
beter om lachen. 

   

Stem digitale tools af op medewerkers en te behandelen topics. 
Medewerkers verschillen qua voorkeuren om met telewerken om te gaan. 
Ernaast verschillen ze ook qua maturiteit & betrokkenheid met het bedrijf.  
De ene topic vraagt meer betrokkenheid en overleg dan de andere. 

 

 

  

• Mail = taakgericht en feitelijk-analytisch. Bvb. rapporten, 
historiek, analyses, kosten-baten, … 

• Call & Video = geeft meer mogelijkheden, hierbij is uitwisseling 
nodig. Meningen moeten worden uitgewisseld, consensus 
bereikt. Complexere thema’s worden sneller onderzocht, 
opgelost door dialoog. Call & video overleg zijn eerder geschikt 
wanneer betrokkenheid & overleg nodig is. 

   
 
 

http://www.tweg.be/
http://www.loopbaaningroei.be/
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Een werkdag krijgt een andere dimensie. 
 
 
 

 

  

• Wees helder over eigen behoeftes : concreet betekent dat het 
uitspreken van verwachtingen van de meeting. Als voorzitter, 
host of leider van de meeting ben jij diegene die dit helder 
formuleert.  

• Respecteer behoeftes van anderen : los van uw rol, positie of 
mandaat vraag je steeds naar de verwachtingen van de 
ander(en). Dit kan eenvoudigweg door een “rondje pot” te 
doen en elkeen volgens alfabet (voornaam) af te gaan en 
vragen wat hun verwachting of aanvullingen zijn. 

• Spreek duidelijk de beschikbaarheid met elkaar af. Het gaat 
niet om het werken van 9 tot 5. Het gaat om de combinatie 
werk en privé en de doelen die moeten gehaald worden. Deel 
met het team als je niet beschikbaar bent en vraag dat ook van 
hen. Ga er niet zomaar van uit.  

   
Focus geeft rust waardoor je efficiënt kan werken. 

 
 
 
 
 

 

  

• Hier gaat over als er dan overleg is dit efficient te doen : bereid 
een agenda voor. Stuur op voorhand per mail de diverse 
topics/vragen door, zodat elkeen alvast kan voorbereiden en 
vooral, dat het team zich kan houden aan de vooropgestelde, 
essentiële agendapunten. 

• Ken de toptijd van elkaar (wanneer piekt energie en wanneer 
net niet) : durf met elkaar te delen wanneer je bereikbaar bent, 
of wanneer niet. Wanneer het beste moment is om een 
meeting te plannen, rekening houdend met de eigen 
energiebalans, en rondjellende kinderen, partner, postbodes 
die aan de deur bellen, huisdieren die de aandacht nu en wel 
nu vragen. De sleutel is “benoemen” wat het ook is, het is ok. 
We herkennen het allemaal. 

• Stel grenzen en ken die van elkaar : zeg neen als het jou niet 
goed uitkomt. Er volgen zeker en vast momenten waarop het 
wel kan. Je hoeft niet uit te leggen waarom wel, of waarom 
niet. Een eenvoudige neen maakt het zo eenvoudig, ook voor 
anderen. Het grootste respect voor elkaar zit in het aanvaarden 
van een neen, dat maakt een ja des te voller. 

 
 
 
 

http://www.tweg.be/
http://www.loopbaaningroei.be/
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Verbondenheid kan je vergroten door 
ruimte te geven aan informele 
afstemmomenten, ervaringsgerichte 
gesprekken.  
 
Hoe we ons voelen staat hier centraal.  
 
Het leidend principe is “elk gevoel is ok” 
 

 
• Emotionele check-in bij aanvang van een overleg door de oprecht de vraag te stellen “Hoe gaat 

het ?”  

• De eerste keer dat je dit toepast kan je verwijzen naar de check-in op de luchthaven : het is 
de plek waar we onze bagage achterlaten. De bagage staat symbool voor wat er speelt bij 
elkeen (slechte nacht, leuk moment met kids, grappige situatie met huisdier, of gewoon geen 
goesting in deze meeting). Door de check in wordt de bagage benoemd en tegelijkertijd 
achtergelaten. Tijdens de online-meeting kan dit voor een soort gevoelsmatig kader zorgen 
die we missen bij het overleg via het scherm. Enig kader is wel vereist, want anders antwoord 
iedereen gewoon “goed” op deze vraag.  

• Je spreekt ook af dat elkeen zijn gevoel deelt en dat daar niet moet worden ingegaan, 
overtuigd, getroost, of geoordeeld worden.  

• Op het einde van de meeting kan je in diezelfde betekenis vragen om een emotionele check-out  
“Hoe gaat elkeen nu uit de meeting ? Met welk gevoel gaat elkeen uit de meeting ?”  

• Organiseer online koffiepauzes of lunchpauzes 

• Maak een whatsapp groep met het team en deel “om het even wat-momenten” : een lekker 
gerecht, een baalfoto, een detail in de natuur, … 

• Maak op het einde van de week een moodbord van het team : vraag aan elk teamlid een 
“sprekende” foto toe te sturen die zijn/haar week illustreert en maak van deze foto’s een unieke 
collage die de week daaropvolgend meewandelt in alle contact. Je kan er zelfs een fotoboekje 
van maken en hen daarmee, na verloop van tijd, meer verrassen bij wijze van attentie. 

• Toon jezelf, als leider of voorzitter van de meeting, ook kwestbaar. Be the example. Start met 
een oprechte reflectie, gevoel. 

• Verbondenheid kan je vergroten door minder op de inhoud te gaan zitten, maar meer 

ervaringsgerichte gesprekken te voeren. Mensen in kleine groepjes laten delen wat ze voelen en 

ervaren rond een bepaald thema of project. Het worden vaak intieme en erg persoonlijk 

deelrondes, die de deelnemers als erg ontspannen beschouwen. 

 
 

http://www.tweg.be/
http://www.loopbaaningroei.be/

