LE IDING GE VE N O P AFS TA N D
COMPACT ONLINE PROGRAMM A

LEIDINGGEVEN OP AFSTAND
COMPACT ONLINE PROGRAMMA
De huidige situatie heeft een grote impact op ons en onze mensen. Er is onzekerheid,
mensen ervaren stress en kunnen zich soms minder motiveren. Hoe blijf ik in verbinding met
mijn mensen? Hoe blijft mijn team in verbinding met elkaar? Hoe krijg ik commitment en hoe
blijven we productief, creatief en resultaatgericht? Hoe ga ik om met druk van buitenaf? En
hoe zorg ik voor mezelf? QiQ biedt een compact online programma ‘Leidinggeven op
afstand’ dat ondersteuning biedt in deze tijd.
‘Leidinggeven op afstand’

• Korte zelf- en teamscan

Voorafgaand aan de workshop maken deelnemers een korte zelf- en teamscan adhv een
aantal vragen met betrekking tot ‘Leidinggeven op afstand’.

• Online Workshop ‘Leidinggeven op afstand’ - 2 uur

Leidinggeven in deze tijd vraagt veel van ons. Hoe houd je op afstand verbinding met je
team en het team met elkaar? Hoe hou je teamsessies aantrekkelijk? En hoe help je je team
resultaatgericht en productief te blijven? In deze online workshop vergroten deelnemers hun
urgentiegevoel op dit thema en krijgen inzicht in wat er speelt op dit vlak binnen hun team.
Best practices en handvatten worden aangereikt hoe de eigen aanpak te verbeteren.
Er wordt zowel plenair als in subgroepjes gewerkt.

• Compact coachtraject (1,5 uur) of online intervisie (3 uur)

Zowel in kleine groepjes als individueel kunnen persoonlijke vraagstukken rondom
Leidinggeven in tijd van afstand en onrust worden verdiept:
• 1-1 coachtraject: 1 uur wandelen en 30 minuten online of 3 korte online sessies van 30
minuten.
• Intervisie: online sessie van 3 uur in groepjes van 4
Meer informatie? Stuur een mail aan info@weareqiq.nl. We gaan graag in gesprek.
Veerkrachtig werken op afstand? Wij bieden een apart programma voor medewerkers.
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