
 

 

 

 
 
 

Telewerken bij Groep Hasselt in corona-crisistijd 
 

 

 

 

 

Door de corona-uitbraak werken veel mensen thuis. Dit vereist van jou als 

leidinggevende mogelijk een nieuwe werkwijze. Is iedereen met de juiste dingen bezig? 

Hebben je teamleden hulp nodig? Is er voldoende samenwerking? Nog enkele tips die 

kunnen helpen.  

 

1. Communiceer bewust met elkaar en maak daar afspraken over 

 

Middelen te over om virtueel contact te houden of om informatie te delen: telefoon, 

e-mail, chat, video-call en -conferentie (via MS-Teams). Niet elk middel leent zich voor 

alles even goed, maak afspraken hierover: waarvoor gebruiken we welk kanaal, 

wanneer, hoe en hoelang? Evalueer regelmatig hoe dit lukt zodat je voldoende snel 

kan bijsturen indien nodig.  

 

2. Boek in je agenda individuele telefonische overlegmomenten in 

 

De olie in de samenwerking is hoe goed mensen elkaar persoonlijk kennen, met hun 

grote en kleine kanten, interesses en zorgen.  

 

Bij een virtuele samenwerking moet je dus bewust ook sociaal contact initiëren. Je 

belt en mailt en als leidinggevende geef je natuurlijk het voorbeeld. Je kan de dag 

starten met samen de koffietas digitaal te heffen, of goedemorgen tegen elkaar te 

“zeggen” zoals je ook dagelijks doet.  

Boek in je agenda individuele telefonische overlegmomenten met iedereen in. Zorg 

dat je iedereen hoort. Bepaal zelf de frequentie, volgens ieders behoeften.  

Hou er rekening mee dat je bij zo’n telefonische contacten je emotionele intelligentie 

veel harder zal moeten inzetten. Je moet immers kunnen horen wat NIET gezegd 

wordt, maar wel meespeelt. Het is belangrijk om goed te luisteren, door te vragen, af te 

tasten, te testen, te herhalen en samen te vatten… Vermijd een controlerende stijl 

zoals ‘waar ben je?’ of ‘waar ben je mee bezig?’, maar vraag eerder bijv. ’waar kan ik je 

mee helpen?’. 
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Wat je aandacht geeft, dat groeit. Mits het oprechte aandacht is. Zorg dus dat je in contact blijft en 

feedback geeft als daar aanleiding voor is. Door feedback te geven stuur je op ongewenst en 

gewenst gedrag. Complimenten horen daar dus ook bij. De kunst is om geregeld, to the point en 

oprecht, feedback te geven. Het is de enige manier om medewerkers bewust te maken wat je van ze 

verwacht en ze daarbij op een positieve manier te motiveren. Luister naar eventuele kwesties en 

bezorgdheden die de kop opsteken naar aanleiding van deze andere manier van werken en tracht 

samen naar een oplossing te werken en/of duiding te geven waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn 

zodat de medewerker ook verder kan. Heb oog voor de zaken die spelen, luister en reageer.  

 

3. Leer je medewerkers leiding vragen 

 

Als goede baas geef je situationeel leiding en daarmee ontwikkel je je mensen tot bekwame en 

gemotiveerde medewerkers. Bij werken op afstand kan dat ook, als je je mensen leert te vrágen om 

de leiding die ze nodig hebben.  

 

Laat hen merken dat ze om instructie mogen vragen indien nodig of dat ze met je kunnen 

sparren in het zoeken naar een oplossing. Wat zij nu van je nodig hebben als leidinggevende, kan 

immers iets anders zijn dan wanneer jullie elkaar als team frequent zagen.  

 

4. Wees te vertrouwen en vertrouw 

 

Transparantie, betrouwbaarheid, deskundigheid, invloed, durf, vertrouwen, dat is wat je 

medewerkers van je verwachten. Toon het, en je zult merken dat tip 3 ook echt lukt. Spreek zaken 

transparant uit (tip 2) en laat zaken transparant uitspreken zodat er een constructieve oplossing 

gezocht kan worden.  

 

5. Delegeer zorgvuldig 

 

Delegeren is meer dan een vage opdracht geven en wegwezen. Maak goede afspraken over doel, 

resultaat, randvoorwaarden, bevoegdheid, voortgangsbesprekingen, middelen enz.  

Geef elk teamlid individuele objectieven, maar stel ook teamobjectieven voorop. Zo zorg je ervoor 

dat ze meer overleggen, delen, toetsen, samenkomen, afspreken enz. Dit bevordert groepsgeest 

én kennisdeling én het doorbreken van isolementsgevoel. 3 vliegen in één klap dus! Bovendien 

kan je als leidinggevende niet altijd voor iedereen beschikbaar zijn. Door je team aan te sturen op 

teamobjectieven, heb je de opdracht als het ware gedelegeerd aan heel het team. Jij kan zelf op 

afstand een vinger aan de pols houden en inspringen op momenten waar het nog nodig is. 

Heb je nog nood aan meer tips? Kijk dan in ons opleidingsaanbod bij Good Habitz “doelgericht 

werken”  

 

6. Zorg voor virtuele teammeetings 

 

Dit soort meetings moet vooral zuurstof geven aan de samenwerking en het isolatiegevoel 

tegengaan. Door contacten met collega’s te onderhouden hebben werknemers  iets om naar uit te 

kijken en gaan ze zich daardoor op korte termijn minder geïsoleerd voelen.  

  

https://www.sn.nl/inspiratie/leiderschap-en-management/de-kunst-van-het-delegeren/
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Probeer tijdens deze meeting het overlopen van to-do’s te vermijden, maar bespreek vooral de 

volgende zaken: 

- Hoe gaat het met elk teamlid? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun ervaringen? Hoe 
gemotiveerd zijn ze nog? Welke valkuilen rond op afstand werken herkennen ze? Laat 
hun successen en hun pijnpunten met elkaar delen. 

- Welke steun hebben ze nog nodig van jou of van anderen? Welke middelen ontbreken 
er volgens hen? Waar kan jij nog meer betekenen voor jouw team en wat kunnen zij 
betekenen voor elkaar? 

- Wat kan er nog geoptimaliseerd worden? Wat ontbreekt er voor een optimaal resultaat 
en vlotte samenwerking? Welke afspraken dienen daarvoor gemaakt te worden? 

- Zijn er nog andere zaken die ze graag met jou besproken hadden? 
 

Een concreet voorstel: 

Je kan ’s morgens met het team gezamenlijk inchecken in een gezamenlijke sessie vanop afstand 

(via teams). Na de lunch kan je eens polsen hoe het met iedereen gaat en ’s avonds checken welke 

vragen ze doorheen de dag hadden en hoe iedereen zich voelt. 

Op die manier heb je verschillende keren contact met het team en bestendig je de verbondenheid. 

 

7. Waarden 

 

Vergeet niet dat de waarden van onze organisatie van toepassing blijven en dat vertrouwen geven 

en verantwoordelijkheid nemen twee belangrijke bijkomende waarden zijn bij thuiswerk. 

Zoals jullie, op het leiderschapsforum, het engagement zijn aangegaan om te zorgen voor: 

- mentale rust i.p.v. negatieve energie; 
- perspectief geven aan onze medewerkers; 
- goesting geven om samen op pad te gaan in deze vreemde situatie; 
- ons allen trots maken op de manier hoe we hier solidair mee omgaan en onze 

verantwoordelijkheid nemen 
 

 

Succes! Bij vragen en onduidelijkheden, contacteer het team welzijn en ontwikkeling 

(welbevinden@hasselt.be, tel 011 23 94 74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

contact 

"Naam van de Dienst"  
T 011 "00 00 00"  

naamvandedienst @hasselt.be 

mailto:welbevinden@hasselt.be

