
Constructief samenwerken op afstand
DOELSTELLINGEN

Verandering is de enige zekerheid. In onze voortdurend evoluerende maatschappij
is verandering een constante. Als organisatie is het belangrijk om deze uitdagingen
met vertrouwen te kunnen aanpakken, en om collega’s mee te krijgen. Het op
afstand constructief kunnen  samenwerken is hierin cruciaal. 

Tijdens deze opleiding brengen we hierin nieuwe
inzichten en combineren we theorie met veel herkenbare voorbeelden uit de
praktijk.   

SAMENVATTING

Categorie:

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

managers;
teamleiders;
teamleden;
iedereen die met succes wil samenwerken op afstand.



VEREISTE VOORKENNIS

Personal development opleiding: deze opleiding vereist geen specifieke
voorkennis.

PROGRAMMA

INHOUD

Hoe omgaan met deze verandering? 
Het effect op de motivatie van remote work. Virtueel begrijpen en overtuigen
van medewerkers
Hoe de focus houden
Hoe verschillende vormen van vergaderen organiseren
Hoe virtueel rapporteren
Virtuele feedback en Feedforward
Vermijden van isolement en verhogen van engagement
De teamspirit levend houden
Technologische crisis cards
Toolbox 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00
Deze opleiding zal online plaatsvinden.
Extra informatie: Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en
een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het
platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de
webinar via Webex of Teams. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te
loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde
vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via
eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op
een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-
tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon
en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van
de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als
basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals
(digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Opleidingsmateriaal:

PowerPoint-presentatie;
live video.
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