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MENSEN AANSTUREN DIE U ZELDEN ZIET…
Een verkoopteam, een team met telewerkers, een field service team, 
een internationaal project team, uw thuiswerkers, … Allen hebben 
zij één iets gemeen: zij zijn zelden of niet op kantoor en u ziet hen 

zeker niet dagelijks. En toch moeten zij hun doelstellingen kunnen 
realiseren, als individu maar zeker ook als team. 

DE ECHTE UITDAGINGEN BIJ VIRTUEEL TEAMWORK
Goed teamwerk realiseren binnen eenzelfde fysieke locatie is vaak 
reeds een uitdaging. Wanneer mensen echter niet op eenzelfde 
werkplek zitten, wordt teamwerk nog een stuk moeilijker. Niet al-
leen moet u anders leiding geven, maar ook de besluitvorming 
is anders. Vertrouwen krijgt een nieuwe dimensie en u moet op 

een andere manier communiceren. Het opvolgen wordt moeilij-
ker, net als het bijsturen. Doelstellingen kunnen misbegrepen zijn.  
Demotivatie en conflicten kunnen escaleren zonder dat u er 
erg in hebt. Kortom, leiding geven aan een virtueel team vereist  
fundamenteel andere managementvaardigheden. 

DE KNELPUNTEN BIJ VIRTUEEL TEAMWORK
Het ontbreken van face-to-face interactie, conflicten tussen  
prioriteiten, beperkingen reisbudget, elektronische of telefoni-
sche communicatielijnen, andere tijdzones, culturele verschillen, 
halve informatie, …  Dit alles belemmert de effectiviteit van uw  
virtuele team output. Sommige teamleden klagen over isolatie, 

e-mails verdwijnen in een zwart gat, de “spanningen” tussen het 
hoofd- en niet-hoofdkantoor, complexe opvolging, steeds terug-
kerende miscommunicatie, … Dit alles resulteert in verminderde 
productiviteit en gemiste deadlines.

MAAK PRESTATIE-AFSPRAKEN
Als manager moet u leren vertrouwen dat de gemaakte afspraken 
worden nageleefd, ook al heeft u niet altijd de mogelijkheid deze 
steeds te valideren. Dat betekent concreet dat u meer energie moet 
steken in het maken van prestatie-afspraken. En bovendien moet u 

het uw medewerkers mogelijk maken hun prestaties daadwerkelijk 
te behalen. U moet minder controleren en meer sturen. Niet de in-
put telt, maar wel de output. Los laten maar toch geven én krijgen 
van vertrouwen.

DE AANPAK BIJ VIRTUEEL TEAMWORK
Dit programma biedt het kader en een aantal praktische tools om 
virtueel teamwerk een pak succesvoller te maken. Het coachen op 
afstand is immers meer en meer een must voor iedere manager.

U leert op een andere manier leiding te geven: Teams die op de-
zelfde locatie werken, hebben baat bij een manager die fungeert 
als facilitator. Virtuele teams echter, hebben nood aan een leider 
die duidelijk richting geeft en geen ruimte laat voor misinterpreta-
ties of discussies en die stuurt op output.

U leert op een andere manier beslissingen te nemen: Leidt u een 
virtueel team, dan is het essentieel dat er precies vastgesteld wordt 
hoe beslissingen genomen geworden, zodat duidelijkheid heerst. 

U krijgt op een andere manier vertrouwen: Bij virtuele teams krijgt 
vertrouwen een hele andere dimensie. Als u uw collega’s of pro-
ject medewerkers elke dag tegenkomt bij de koffieautomaat, weet 
u bijna vanzelf wie u wel en niet kunt vertrouwen. In een team 
dat elkaar niet fysiek tegenkomt, wordt het vertrouwen bijna al-
leen gemeten in termen van betrouwbaarheid. Het gaat er dus om 
resultaten te boeken en afspraken na te komen. Alleen zo dwingt 
u vertrouwen af.

U leert op een andere manier te communiceren: Het grootste ver-
schil tussen leidinggeven aan een team in uw directe omgeving of 
leidinggeven aan een team op afstand is de communicatie. Virtuele 
communicatie is per definitie minder overtuigend, minder genuan-
ceerd, minder duidelijk …

oNzE TRoEVEN, Uw wAARboRG ...

wAARoM?

UW EXPERT - meer dan 20 jaar evaring ...
Peter De Meyer combineert meer dan 15 jaar (internationale) lijnmanage-
mentervaring met 10 jaar praktische ervaring op het vlak van organisatie- en 
leiderschapsontwikkeling en change management.  
Als lijnmanager werkte hij o.a. bij Remi Claeys Aluminium, ITT Thomas, Ma-
nagement Centre Europe en AMA Int’l. Binnen ITT Thomas werkte hij als 
“Country Manager” en “Manager Organisational Development and Training” op 
Europees niveau.  Onder zijn leiding en actieve deelname werd een Talent Ma-
nagement project doorgevoerd in 11 Europese landen. Bij AMA Int’l, één van 
de wereldleiders op het vlak van organisatieontwikkeling en management 
development, werkte hij meerdere jaren als Managing Director - Global Phar-
maceutical Industry Sector. Hij had er een wereldwijde verantwoordelijkheid. 
Zijn expertise richt zich vooral op drie pijlers: teamgerichte organisatiestruc-
turen, strategisch leiderschap en change management. 
Vandaag is Peter ‘Associate Faculty Member’ van zowel het IFBD als het Center 
for Creative Leadership – CCL dat wereldwijd één van de Top 5-organisaties 
is op het vlak van leiderschapsontwikkeling volgens zowel Business Week, 
The Financial Times en Harvard Business Review. Hiernaast is hij Hoofd- 
docent Total Team Management, Virtuele Teams,  Leiderschap 2.0 & Strategisch  
Leiderschap binnen het IFBD.

WAT MAAKT DEZE WORKSHOP UNIEK?
Meer en meer organisaties kiezen vandaag resoluut 
voor virtuele teams. Enerzijds uit noodzaak (field ser-
vice teams, internationale project teams, …) anderzijds 
als alternatief voor traditionele teams (thuiswerken, 
telewerken, zelfstandige sales teams, …). De huidige 
interactieve informatie- en communicatiemiddelen 
faciliteren ook dit proces. Deze workshop bezorgt u in-
zichten in virtueel team management, maar vooral hoe 
u dit concreet aanpakt en tot een succes brengt.



BLOK 1:  boUwSTENEN EN DyNAMIEk VAN VIRTUEEL TEAMwoRk
 ◆ Hoe de basis voor goed teamwerk leggen?
 ◆ Een overzicht van verschillende soorten virtuele teams.
 ◆ De fundamentele verschillen tussen de gewone en gedistribueerde teams.
 ◆ Aanvullende competenties.
 ◆ Hoe virtuele teamdynamieken verschillen van normale teamdynamieken.
 ◆ Enkele basisprincipes voor goed virtueel teamwerk.

BLOK 2:  oMGAAN MET VERSchILLENDE cULTUREN bINNEN VIRTUEEL TEAMwoRk
 ◆ De culturele implicaties van virtueel teamwerk: 

 ❖ Bedrijfsculturen.
 ❖ Nationale culturen.
 ❖ Taalbarrières.

 ◆ Ervaringsgerichte oefening rond interculturele samenwerking.
 ◆ Wat zijn de bouwstenen van een cultuur?
 ◆ Introductie van het “Hofstede model” voor culturele verschillen.

BLOK 3:  coMMUNIcEREN bINNEN VIRTUELE TEAMS
 ◆ Samenwerken op afstand: een ervaringsgerichte oefening.
 ◆ Communicatie – principes voor goede communicatie.
 ◆ Technologie en virtuele samenwerking.
 ◆ Leren op afstand: hoe concreet aan te pakken?
 ◆ Planning en uitvoering.

BLOK 4:  LEIDING GEVEN AAN VIRTUELE TEAMS
 ◆ Leiding geven aan een virtueel team.
 ◆ De succesfactoren voor het leiden van virtuele teams.
 ◆ Hoe vertrouwen opbouwen in een virtuele omgeving?
 ◆ Maken van outputgericht afspraken.
 ◆ Feedback en motivatie.
 ◆ Coachen op afstand.

BLOK 5:  AANSTUREN VAN DE PRESTATIES VAN Uw VIRTUELE TEAM
 ◆ Identificeer de prestatie uitdagingen.
 ◆ Maak outputgerichte afspraken met uw team en haar individuele teamleden.
 ◆ Virtueel aansturen van prestaties en noden.

BLOK 6:  wRAP UP: Uw PERSooNLIjk AcTIEPLAN
 ◆ Identificeer de uitdagingen en opportuniteiten van uw team.
 ◆ Leer uw nieuwe rol als manager van een virtueel team.

VERLooP VAN DE cURSUSDAGEN:
08.30 Welkomstkoffie en registratie.
09.00 Opening van de training en voorstelling van de docent.
12.30 Lunch
17.00 Afsluiting van de dag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt een korte (koffie-)pauze gehouden.

PRoGRAMMA

Onze opleidingen  
in primeur? Volg ons!

@IFbDupdate



FAcTURATIEGEGEVENS
Facturatie-adres:  ..................................................................................................  BTW-nr.: 
  ..................................................................................................  Uw ref.:  ............................................................................................. 
  ..................................................................................................     .............................................................................................

FIRMA: 
 
STRAAT / NR. / BUS:  .....................................................................................................................................................................................................................................
PC / GEMEENTE:  .....................................................................................................................................................................................................................................
Alg. TEL.-nr.: Alg. FAX-nr.: 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel q bouwondernemers
 q transport q diensten q horeca q overheid

SECTOR:  ......................................................................................................................... AANTAL WERKNEMERS:  ...................................................................

DATUM & PLAATS VAN DE CURSUS
DATUM: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
U wordt verwacht in het Gent Meeting center (holiday Inn Uz), Akkerhage 2, 9000 Gent. Dit hotel ligt net 
naast de E17 (Antwerpen - Gent - Kortrijk), afrit 9 UZ Gent. Het hotel beschikt over een ruime – gratis – parking.

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 1.295 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/war-
me dranken en een uitgebreide lunch voor beide dagen. U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als 
naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het 
IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 
% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse overheid investeert in opleiding: 50% korting!
Het IFbD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt be-
talen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien 
uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 50% besparen op de opleidingskost. Meer informa-
tie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:

• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
• U faxt uw inschrijving op 050 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. 050 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging  
echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  
Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.

Annulatie
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus.  
Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost  
doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de cursus bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiter-
aard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

bEDRIjFSINFoRMATIE

DEELNEMERS
Dhr. / Mevr.: 

Functie:  .............................................................................................
E-mail:  .............................................................................................

DATUM DEELNAME:  .............................................................. 

Reserveer een hotelkamer van  ...........................  tot  ................................. 
(zie info hotelovernachting)

Dhr. / Mevr.: 

Functie:  .............................................................................................
E-mail:  .............................................................................................

DATUM DEELNAME:  .............................................................. 

Reserveer een hotelkamer van  ...........................  tot  ................................. 
(zie info hotelovernachting)

INSchRIjVINGSFoRMULIER
cursus: Leiding geven aan virtuele teams

HOTELOVERNACHTING  
AAN HET IFBD-TARIEF
Voor 99 Euro (incl. bTw) per nacht én uitgebreid 
ontbijtbuffet verblijft u in een 1-persoonskamer 
in het Holiday Inn UZ Gent. Gelieve hiertoe de 
overnachtingsdata bij uw inschrijving in te vullen. 
Wij reserveren uw kamer en bevestigen u uw 
reservatie. U betaalt uw kamer ter plaatse.

IN-COMPANY TRAINING
Veel van onze open trainingen kunnen eveneens 
in-company worden georganiseerd. Een dergelijk 
trainingstraject differentieert zich van de open 
trainingen door een directe en concrete vertaling 
van het programma naar uw eigen bedrijfsomge-
ving. U kan hiertoe vrijblijvend contact opnemen 
met Dirk Spillebeen op het nr. 050 38 30 30.

IFBD-DATABASE
We houden u graag op de hoogte van de laatste 
evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze – geregistreer-
de - database.  
Uw informatie is voor eigen gebruik en wordt 
nooit aan derden doorgegeven.  Te allen tijde 
heeft u – overeenkomstig de wet “verwerking per-
soonsgegevens” van 8/12/1992 – recht op inzage 
en correctie/wijziging van uw gegevens. 
U kan ons bereiken via tel. 050 38 30 30, via fax: 
050 31 04 21 of via e-mail: info@ifbd.be.

PRAkTISchE INFoRMATIE

>>> Dit document ingevuld faxen op het nr. 050 31 04 21 of mailen naar info@ifbd.be
>>> Directe registratie via onze website: INSchRIjVING

http://www.ifbd.be/nl/open_opleiding/alle_trainingen/leiding_geven_aan_virtuele_teams/inschrijven

