Leidinggeven op afstand

Durf los te laten
Als je als leidinggevende niet constant op de werkvloer aanwezig kunt
zijn, heeft dat invloed op je manier van werken. Zet niet in op sturen en
controleren, maar ga stimuleren en ondersteunen.
Marijn Klok

Nico Bierlaagh
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Een goed begin is
het halve werk
Leidinggeven op afstand vraagt om een goede voorbereiding. Ronald van Aggelen geeft een aantal tips:
Doe zelfonderzoek
Zelfkennis staat aan de basis van goed leidinggeven.
Zoek uit wat voor soort leidinggevende je bent, en of dat
matcht met leidinggeven op afstand. Weet wat je valkuilen zijn, en waar je aan moet werken. Deel dit met je medewerkers.
Ga in gesprek
Vraag aan je medewerkers: hoe kan ik jullie goed aansturen? Wat hebben jullie van mij nodig? Kijk of dit overeenkomt met jouw manier van leidinggeven. En zo niet, bespreek dan met elkaar hoe jullie dit samen kunnen
oplossen. Help elkaar.
Wees proactief
Voer bovenstaand gesprek niet pas op het moment dat
er een probleem is. Plan het proactief in, juist als alles
nog goed gaat. Leer je medewerkers kennen en los
eventuele knelpunten meteen op. Dat kost even tijd,
maar die investering betaalt zich op den duur terug.
Ronald van Aggelen
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RONALD VAN AGGELEN IS EEN VAN DE SPREKERS
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‘Geef mensen invloed en vertrouwen, en wees niet bang
de controle te verliezen’
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