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We’re being forced in the 
world’s largest work-from-
home experiment and it
hasn’t been easy.



Leidinggeven op 
afstand
Leidinggeven op afstand is significant 
anders dan ‘gewoon’ leidinggeven. Maar 
‘gewoon’ leidinggeven bestaat niet meer, 
dus hoe haal je als leider nog de gewenste 
resultaten in een remote omgeving?

Tijdens de opleiding Leidinggeven op 
afstand leer je in 2 dagen hoe je nieuwe 
mogelijkheden van thuis en hybride werken 
kunnen benutten op het gebied van 
aansturing, verbondenheid en het benutten 
en ontwikkeling van talent van de teamleden.



Specificaties van 
de opleiding

Duur:
2 dagen

Locatie:
Virtual Classroom

Investering:
€ 1.395,- exclusief BTW

Certificering:
Deelnamecertificaat “Leidinggeven op afstand”

PE-Punten;
14 PE-Punten

Optioneel:
Coaching op de werkvloer



Programma

Opleidingen bij UPD zijn volledig gericht 
praktijkgericht. Wij zorgen dat je na de opleiding 
alle kennis en vaardigheden hebt om direct de 
resultaten binnen jouw werkomgeving te 
verbeteren.

Het programma bestaat uit veel oefenen, leren 
in de praktijk dus. Het programma vindt remote 
plaats, met voorafgaand een e-learning.

E-learning
Leiderschap

• Wat is volgens jou belangrijk bij leidinggeven op afstand?
• Wat zijn de verschillende leiderschapsstijlen?

• Hoe zou je ideaal gezien leiderschap willen hebben over je eigen agenda?

Team
• Wat is minimaal nodig om bij online werken effectief te zijn?

• Wat is minimaal nodig om bij online werken als team effectiviteit te zijn?

Dag 1: hoe geef ik vorm aan mijn leiderschap op afstand?
• Wat doet remote en hybride werken met jou als leidinggevende en als mens?

• Wat is leiderschap op afstand?
• Wat zijn de pijlers van succesvol leiderschap op afstand?

• Wat zijn de rollen van een leider en wat heeft dat voor invloed op jouw team? Wat zijn jouw sterktes 
en valkuilen als leider op afstand?

• Wat is minimaal nodig voor persoonlijke en teameffectiviteit bij online werken
• Oefening: je eigen leiderschap op afstand

Dag 2: hoe leid ik mijn team op afstand?
• Bespreken uitkomsten van teamassessments

• Hoe creëer je psychologische veiligheid in werken op afstand?
• Hoe organiseer je het gesprek over werkzaamheden en teamdoelen?

• Hoe motiveer je mensen en stimuleer je betrokkenheid en eigenaarschap?
• Hoe stimuleer je je team zich te blijven ontwikkelen?

• Online faciliteren: tools & technieken die toepasbaar zijn binnen jouw werkomgeving
• Hoe neem je medewerkers mee in veranderingen?
• Doorontwikkeling van jouw leiderschap op afstand



Wat onze cursisten 
over ons zeggen



Hij wist van de hoed en de rand. Hij bracht 
de lesstof tot leven, met mooie 
voorbeelden van manieren waarop je het 
kunt tegenkomen in de praktijk.

CEDEO onderzoek | 2020



“De docenten zijn ófwel de 
grondleggers, ófwel ze geven 
onderwijs aan de universiteit 
ófwel ze hebben een enorme 

berg ervaring.”

CEDEO onderzoek | 2020



Wanneer ga jij beginnen? 

De opleiding Leidinggeven op afstand start meerdere keren per 
jaar. Bekijk de website voor de meest actuele startdata.

Wil je eerst nog even met je werkgever overleggen over deze 
opleiding? Neem dan vast een optie. Dat verplicht je tot niets 
maar voorkomt de teleurstelling als er straks geen plek meer is.

Heb je nog vragen? Onze opleidingsadviseurs zitten voor je klaar!

T: 020 – 345 3015
E: inschrijven@upd.nl

W: www.upd.nl

Startdata bekijken

mailto:inschrijven@upd.nl
http://www.upd.nl/
https://www.upd.nl/opleiding/leidinggeven-op-afstand
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