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Hybride teams leiden
De afgelopen tijd waren we gedwongen op afstand te werken. Daardoor hebben we andere verwachtingen
gekregen over de beste manier van werken.
We willen het beste van beide combineren: werken op afstand en werken op locatie. Leiders van hybride
teams willen een omgeving creëren die alle teamleden motiveert om optimaal te presteren. Voor deze
leiders is het belangrijk om te weten dat de kwaliteit van iemands leven bepalend is voor de kwaliteit van
het werk dat diegene levert. Ze worden geacht duidelijke keuzes te maken over welke activiteiten samen
worden gedaan en welke individueel. De beste leiders van hybride teams boeken betere resultaten en
zorgen ervoor dat hun teamleden optimaal kunnen functioneren, waar ze ook zijn.

Maak kennis met Hybride teams leiden
Dit nieuwe programma van FranklinCovey biedt leiders de vaardigheden en tools die nodig zijn om werk gedaan
te krijgen in een hybride wereld. Deze sessie is ideaal voor leiders van een team dat deels op locatie en deels
op afstand werkt.
Tijdens deze interactieve live-online werksessie krijgen deelnemers praktische en relevante tips over het leiden
en managen van hybride teams.
DE UITDAGING

DE OPLOSSING

Teamleden op afstand voelen zich geïsoleerd
en niet betrokken.

Leiders streven bewust naar gelijkwaardigheid,
respecteren en waarderen elk teamlid en houden
het hele team betrokken.

Mensen hebben moeite de juiste balans te vinden
tussen werken op afstand en werken op locatie.

Leiders moeten doelbewust kiezen en duidelijk
maken welk werk samen wordt gedaan en welk
werk individueel.

Leiders blijven de werktijden strikt managen.
Ze beschouwen flexibiliteit als een beloning,
niet als een recht.

Leiders maken afspraken met teamleden over
de verwachtingen en geven hun de vrijheid
en flexibiliteit om kwaliteit te leveren.
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Doelen
Het is van belang dat leiders zich op deze drie punten focussen:

Creëer een gevoel
van verbondenheid

• Creëer een groter gevoel van verbondenheid zodat elk
teamlid zich volledig wil inzetten voor het werk.
• Versterk de communicatie zodat teamleden en
teamleiders eensgezind en flexibel kunnen werken volgens
duidelijke afspraken.
• Combineer flexibiliteit met verantwoordelijkheid
zodat mensen de vrijheid hebben om dingen te doen
op de manier die voor hen het beste werkt.

Versterk
de communicatie
Combineer
verantwoordelijkheid
met flexibiliteit

Uitvoeringsoptie
Hybride teams leiden is beschikbaar als een live-onlinewerksessie die wordt gefaciliteerd door een
consultant van FranklinCovey.

Middelen
Het programma omvat:
• Live-online werksessie van 90 minuten
• Deelnemerstoolkit

Hybride teams

leiden
TOOLKIT

Deze deelnemerstoolkit is uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik tijdens een gelicentieerd programma door een gecertificeerde trainer.
Niets uit deze toolkit mag, in enige vorm of op enige wijze, worden gekopieerd, gedeeld of gedistribueerd of openbaar worden gemaakt.

Met de FranklinCovey All Access Pass kun je je bereik vergroten, je organisatiedoelstellingen bereiken en de prestaties
duurzaam beïnvloeden. Je krijgt toegang tot de omvangrijke bibliotheek van FranklinCovey met live, live-online en on-demand
assessments, trainingsprogramma's, tools, hulpmiddelen en meer. Neem voor meer informatie contact op met je client
partner of stuur een e-mail naar info@franklincovey-benelux.com.
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