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#5 Blijf positief !

• Vier de succesverhalen! 
Wees gul in het geven van 
verdiende complimenten.

• Gebruik zo veel mogelijk 
een positief en tegelijkertijd 
nuchter discours.

• Moedig je teamleden 
regelmatig aan, herinner 
hen aan de doelstellingen 
en verbintenissen.

• Deel goed nieuws en vraag 
het team hetzelfde te doen. 

• Neem kennis van de 
vooruitgangen en 
communiceer ze ook.

• In dezelfde geest: bedank je 
medewerkers aan het eind 
van de dag collectief voor 
het geleverde werk. 

Een vrag ? We geven graag een antwoord  : hello@happyformance.com - www.happyformance.be 
Twitter : @Happyformance – Linkedin : happyformance - Facebook : http://facebook.com/Happyformance

#4 De situatie 
verduidelijken 

aan mijn naasten, 
collega’s, baas en 

medewerkers

• De plaats verandert, 
maar de gewoontes niet. 
Thuis zijn betekent niet 
dat je elk moment 
beschikbaar bent voor 
je naasten. Maak hen 
duidelijk wanneer en 
hoe je voor hen 
beschikbaar kan zijn. Dat 
is nog belangrijker als je 
kinderen ook thuis zijn.

• Omgekeerd mag je werk 
je privéleven buiten de 
werkuren niet 
verhinderen. Doe aan 
het eind van de dag alsof 
je je kantoor verlaat, zet 
je computer uit, meld je 
af, doe iets anders.

#3 
Een goede band 

met en tussen mijn 
medewerkers bevorderen

• Begroet elke dag 
je team! Vergeet niet 
in te checken bij 
familie en vrienden.

• Las een moment in 
voor het uiten van 
gevoelens. Dat is 
belangrijker dan ooit.

• Gun je medewerkers 
ook ademruimte als je 
eerder geneigd bent 
controle uit te 
oefenen. Onderdruk je 
behoefte tot 
micromanagement.

• Sta stil bij de waarden 
van het team: dit is het 
moment om ze in 
daden om te zetten

#2 
Een sociaalvriendelijk 
contact onderhouden

• Begroet elke dag 
je team! Vergeet niet 
in te checken bij familie 
en vrienden.

• Las een moment in 
voor het uiten van 
gevoelens. Dat is 
belangrijker dan ooit.

• Gun je medewerkers 
ook ademruimte als je 
eerder geneigd bent 
controle uit te oefenen. 
Onderdruk je behoefte 
tot micromanagement.

• Sta stil bij de waarden 
van het team: dit is het 
moment om ze in 
daden om te zetten!

• Controleer met je team 
of iedereen toegang 
heeft tot dezelfde 
communicatiekanalen 
en ermee instemt ze te 
gebruiken.(bv. Zoom, 
WhatsApp, Messenger, 
Slack, Skype, Yammer
etc.)

• Zorg ervoor dat je de 
juiste 
communicatiekanalen 
gebruikt om informatie 
met het team uit te 
wisselen, waarbij je 
voorkomt dat hetzelfde 
bericht op meerdere 
kanalen wordt 
verspreidt (bv. e-mail 
en instant messaging).

#1 Het opzetten van 
communicatiekanalen 

om in contact te blijven 
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#10 Eerlijkheid, 
transparantie 
& vertrouwen

• Geef je medewerkers de 
kans om je de vragen te 
stellen die hen 
bezighouden. Antwoord 
direct als je kan. Indien 
een antwoord moet 
worden opgesteld, geef 
dan een reactietijd mee.

• Het kan geen kwaad om 
toe te geven dat je iets 
niet weet. Verzin het niet 
als je het niet weet.

• De situatie is 
uitzonderlijk. Ze vereist 
een open communicatie 
met zo veel mogelijk 
transparantie om 
vertrouwen te kweken.

• Spreek anderen aan zoals 
je aangesproken wenst te 
worden.

#9 Laat ruimte 
voor fouten

en leer ervan

• Verduidelijken het verschil 
tussen een vergissing 
(onbedoeld) en een fout 
(opzettelijk, bv. misbruik) 
en hoe ze zullen worden 
aangepakt.

• Spreek met het team af 
hoe ze jou de fout of 
vergissing moeten 
communiceren.

• Focus je niet op het 
vinden van de schuldige 
maar eerder op het zo 
snel mogelijk opsporen en 
behandelen van de 
disfuncties.

• Communiceer de 
gevonden oplossingen en 
uitgevoerde acties, ook 
aan degenen die geen 
deel uitmaken van je 
team.

#8 Problemen beheren

• Verduidelijk het te volgen 
proces in geval van 
problemen: hoe ben je te 
bereiken?

• Bespreek het probleem 
eerst met de betrokken 
perso(o)n(en) (niet in 
vergadering).

• Doe een beroep op 
collectieve intelligentie om 
pragmatische oplossingen 
te vinden.

• Er bestaan apps voor 
brainstorming op afstand 
(Applet, …). Maak er goed 
gebruik van!

• Pak misbruik meteen aan! 
Wees resoluut en 
waakzaam in de dagen na 
de ontdekking van het 
misbruik.

#7 Leg samen 
de individuele 
en collectieve 

doelstellingen vast

• Besteed meer tijd aan het 
uitwerken van de 
werkmethodes wanneer 
er intensiever wordt 
getelewerkt.

• Evalueer minstens 
eenmaal per week de 
voortgang van de 
doelstellingen, indien 
mogelijk collectief.

• Verduidelijk de 
rapportage: welke 
indicator moet worden 
gevolgd? Hoe moet de 
informatie worden 
gerapporteerd? 

• Verduidelijk de deadlines 
en de prioriteiten. Wees 
flexibel en welwillend, 
zonder in te boeten op je 
eisen.

• Wissel je werktijd af 
tussen je aanwezigheid 
op kantoor en je 
telewerk. Het is 
belangrijk om het 
goede voorbeeld te 
geven.

• Respecteer de vaste 
werktijden waarop je 
toegankelijk bent voor 
je medewerkers en je 
baas. Dat optimaliseert 
de organisatie.

• Wees transparant in je 
agenda: zorg ervoor 
dat de ingeplande 
momenten zichtbaar 
zijn

#6 Voor mezelf 
een ritme vastleggen
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