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DEZE UITDAGENDE TIJD VRAAGT OM MOEDIGE EN INSPIRERENDE

LEIDERS.

 

Juist nu komt het aan op jouw leiderschap.

 

“It´s in times of crisis when we learn the most

about leadership (and ourselves)”.

 

De afgelopen dagen kreeg ik heel wat vragen, zoals:

 

-       Hoe zorg ik voor een hechte teamcultuur op afstand?

-       Hoe haal ik het beste uit mijn team in deze omstandigheden?

-       Hoe houd ik controle op afstand zonder te gaan micromanagen?

-       Hoe houd ik iedereen gemotiveerd?

-       Hoe voorkom ik miscommunicatie?

-       Hoe zorg ik dat we goed uit deze periode komen?

 

 

HOE WIL JIJ DAT JOUW LEIDERSCHAP IN DEZE TIJD STRAKS WORDT

HERINNERD?

 

Hoe kun jij juist NU je team op afstand het beste ondersteunen?

Ik heb mijn adviezen hier gebundeld, zodat ze voor meer leiders

beschikbaar zijn. Ik hoop dat ook jij er wat aan hebt. 

Stuur ze gerust door naar anderen die er ook baat bij kunnen

hebben.

 

Mocht je nog vragen hebben of ondersteuning wensen, neem gerust

vrijblijvend contact met me op via carola@leadup.info.

 

Ik wens je veel succes de komende tijd. 

Stay healthy, stay connected, stay positive.

 

Hartelijke groet,

"Be  the  leader  you

would  follow" 

http://leadup.info/
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Wanneer mensen geïsoleerd zijn, is over-

communicatie belangrijker dan ooit.

 

Communiceer regelmatig en met

transparante en consistente berichten. "Dit

is wat we doen. Dit is waarom we het doen". 

 

Wees duidelijk over de ernst en de

potentiële impact van de situatie, zonder

paniek te zaaien. Probeer zo goed als

mogelijk de verwachtingen te managen.  

 

Wees eerlijk, ook als je het even ook niet

weet.  

 

Houd je niet in qua frequentie. Denk dus niet

te snel dat je te vaak communiceert. Mensen

houden van regelmatige updates, ook als er

geen nieuwe informatie is. Ook dat is

informatie.

 

Niemand zal later op dit moment

terugkijken en zeggen: "mijn baas was

zo irritant met alle bemoedigende e-

mails die ik ontving."

 

Realiseer je dat jij vaak meer overzicht hebt. 

Dat wat voor jou duidelijk en logisch is, dat

niet altijd zo voor je medewerkers is. 

Zeker niet nu ze afgezonderd thuis zitten.

 

Zorg dat je ook regelmatig 1-op-1 contact

hebt.

Doe dat niet alleen via de telefoon. Juist nu

heeft video-bellen de voorkeur. Het helpt om

meer persoonlijke verbinding te creëren.

 

Zo word je een baken van vertrouwen en

1 COMMUNICEER, COMMUNICEER,

COMMUNICEER



Als leider is het je verantwoordelijkheid

om de zorgen van je team serieus te

nemen. Zeker in turbulente tijden. 

 

Wees menselijk. Realiseer je dat het leven

van je medewerkers behoorlijk op z’n kop

is komen te staan. 

 

Veel mensen hebben kinderen om wie ze

zich moeten bekommeren. Dat heeft

gevolgen voor de hoeveelheid werk die

gedaan kan worden. 

 

Toon begrip en empathie voor hun

situatie en de zorgen die zij hebben. Niet

alleen professioneel en economisch, maar

ook persoonlijk. 

Ook al heb je geen antwoorden op al hun

vragen, laat dat je er niet van weerhouden

om naar hen te luisteren en je in te leven. 

 

Neem ze serieus. Voor de één is thuis

werken makkelijker dan voor de ander.

Anderen hebben wellicht zorgen over

familieleden. 

Kijk hoe je het werkbaar voor ze kunt

maken.

 

Blijf positief, zonder de zorgen of

uitdagingen van je team  te

bagatelliseren. 

Het is goed om signalen te blijven

uitsturen dat je gelooft in een positieve

toekomst.

 

Wees positief, maar eerlijk. 

Het wil niet zeggen, dat jij je zorgen niet

mag delen. Dit maakt je juist menselijk en

zorgt voor verbinding.

 

2 WEES EMPATHISCH EN POSITIEF



Vorige week sprak ik Michel, een senior leider. Zijn team

moest zoals velen opeens vanuit huis werken en er kwam

niet veel meer uit hun handen. 

 

We bespraken dat hoe eerder zijn teamleden onder ogen

zouden zien dat de situatie is zoals hij is (hoe onwenselijk,

frustrerend of onzeker ook), des te eerder ze weer konden

vooruitkijken. Het duurde een week voordat hij met zijn

team het 'nieuwe normaal' binnen het abnormale hadden

gevonden. 

 

Daarna hebben ze opnieuw samen bepaald hoe succes er

voor hen uitziet in deze nieuwe situatie. 

 

Ze kwamen tot andere doelen en prioriteiten voor de

korte termijn. Door deze zo specifiek mogelijk voor elk

teamlid te maken, had iedereen weer houvast en gingen

ze vol energie weer aan de slag.

 

Ook al zit je in een situatie waar mogelijk veel niet meer

kan, zorg dat je teamleden aan een project kunnen werken

waar ze waarde toevoegen en voortgang kunnen boeken.

Mensen vinden het fijn nuttig te kunnen zijn.
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ACCEPTEER DE SITUATIE EN BEPAAL

OPNIEUW HOE SUCCES ERUITZIET
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Juist nu er geen informele gesprekken meer plaatsvinden

aan het bureau of bij de koffieautomaat, is verbinding

creëren extra belangrijk. 

 

Dat kan door als team virtueel bij elkaar te komen zodat

jullie elkaar kunnen zien en eventueel stoom kunnen

afblazen.

 

Een goede manier om dat te doen, is door de dag te

beginnen met een virtuele ‘stand up’ meeting:

 

Geef teamleden elk 2 minuten om te bespreken waar ze die

dag aan gaan werken en of ze hulp nodig hebben van

iemand anders.

 

Er zijn teams die nu elke week een virtuele VRIMIBO

hebben. Of doe wat een klant me vertelde: zij filmen om de

beurt hun thuiswerkplek. Dat geeft veel persoonlijke

achtergrond en verbinding met elkaar (en fun).

 

 

CREËER EEN ‘SAMEN STERK’ GEVOEL
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Uiteraard zorg je dat je medewerkers

fysiek veilig aan het werk kunnen. 

 

Maar daarnaast is het ook belangrijk dat je

medewerkers zich psychisch veilig voelen.

 

Veiligheid en vertrouwen staat aan de

basis van elke goed functionerend team.

Maar in crisistijd is het extra cruciaal om

een   sfeer van vertrouwen te creëren. 

 

Alleen dan spreken mensen zich uit en

durven ze alles te zeggen. Alleen dan

wordt kritische informatie gedeeld. 

 

Daarnaast vormt psychologische

veiligheid dè basis voor creatief denken,

zodat je medewerkers tot creatieve

oplossingen kunnen komen. In deze tijd

kunnen jullie dat vast goed gebruiken. 

 

 

 

Als iedereen durft te experimenteren en

durft te zeggen wat niet goed werkt,

creëer je de juiste cultuur om jullie ‘speed

of recovery’ te verhogen.

 

 

CREËER VEILIGHEID VOOR EEN

SNELLERE ‘SPEED OF RECOVERY’
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In de praktijk zie ik veel leiders meer gaan sturen, omdat

ze denken de boel zo beter onder controle te houden. 

 

Herken je dit?  

 

Een quote uit een FD artikel dat ik laatst las: 

"Controle is (soms) goed, maar vertrouwen is beter, al

druist dat nu in tegen de crisisreflex." 

 

In tijden van crisis is het zaak dat je je team juist de ruimte

geeft en vertrouwt. Je kunt nu letterlijk niet meer over hun

schouder meekijken. Stuur dus op output (dit is iets anders

dan de taken verdelen.

 

Uiteindelijk zal jullie succes als team afhangen van de

mate van vertrouwen die er onderling heerst.

 

Medewerkers zijn over het algemeen onvoorstelbaar eerlijk

over wat ze wel en niet kunnen doen. In deze tijd zijn ze

nog meer gedreven er samen een succes van te maken.

Vertrouw daarop, en nog belangrijker: straal dat ook uit.

 

HEB VERTROUWEN IN JE TEAM
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Er gebeuren geweldige dingen als we samenwerken over

grenzen van afdelingen en bedrijven heen. Als we

gebruik maken van elkaars ervaring, knowhow en

middelen. 

 

De afgelopen weken heb ik mooie voorbeelden gezien

van bedrijven die samen de schouders onder deze crisis

zetten en die met creatieve oplossingen kwamen.

 

Crisistijd is geen tijd voor eenzame vechters. Het is een

kans om muren en denken in silo's omver te werpen.

Denk win-win.

 

Wees zichtbaar. Als leider en als Management Team.

Een regelmatig ritme voor team- en 1-op-1 overleg geeft

structuur,  houvast en vergemakkelijkt de samenwerking.

 

Maak de afstemmomenten met je team 'heilig' in je

agenda. Probeer deze te handhaven en plan je andere

afspraken daar omheen.

CREËER RITME IN AFSTEMMOMENTEN

GA MET ANDEREN SAMENWERKEN
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Het Chinese woord voor crisis bestaat uit twee tekens: 

één voor 'gevaar', het andere voor 'kans'.

 

 

 

 

Crisis is niet te tijd om op de winkel te passen.  

Ga experimenteren in korte loops en haal er je learnings uit. 

 

In crisistijd ontstaan de beste innovaties: er is vaak weinig

tijd om alles tot in de puntjes uit te denken en perfectie na te

streven. Het is belangrijker dat er een oplossing komt. 

 

Creëer deze mentale ruimte voor je team door expliciet te

benoemen dat experimenteren belangrijker is dan perfecte

uitvoering. Dat houdt de snelheid erin.

 

Nodig je mensen uit om mee na te denken over

oplossingen. Als mensen de ruimte krijgen om te

experimenteren, gaan ze buiten de gebaande paden denken

en komen ze vaak met onverwachte oplossingen.

 

Never waste a good crisis;)

CREËER RUIMTE VOOR

INNOVATIE EN EXPERIMENTEREN
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Investeer je genoeg tijd om voor jezelf te zorgen zodat jij

de beste versie van jezelf kunt zijn om anderen te leiden?

Ook hierin ben je het voorbeeld voor je team. 

Maak jezelf sterker, weerbaarder en productiever.

 

Zorg voor ritme in je dag, let op je werkhouding en zorg

voor voldoende beweging en buitenlucht. 

 

Een goede tip is om je dag te starten door eerst even naar

buiten te gaan. Normaal ga je ook niet rechtstreeks vanuit

je bed aan het werk. 

 

Realiseer je dat je bezig bent met zowel een sprint, als een

marathon.

 

Leiders die ik spreek weten best dat hun productiviteit

afneemt naarmate ze langer bezig zijn. De praktijk is echter

weerbarstiger: nu ze thuiswerken is het verleidelijk om

maar door te gaan. Er zit geen einde aan hun werkdag.

 

Neem dus regelmatig een pauze en bepaal wanneer je

stopt. Dat geldt ook voor online vergaderingen. Duren ze

lang? Las dan een pauze in, zodat iedereen scherp blijft.

 

De prijs van vermoeidheid is groter dan de meerwaarde

van doorwerken:

 

INVESTEER IN JEZELF

Bron: ‘Focus Aan/Uit’ van Mark Tichelaar. 
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Welk cijfer geef je jezelf als leider, nu en in de periode

voor de Corona-crisis? 

Wat gaat goed? Waar zou je nog willen groeien?

Hoe staat de beste versie van jezelf dan aan het roer?

Hoe gaan jullie als team beter uit deze periode komen en

wat vraagt dat van jou als leider?

Ben je al voorbereid op de fase na 'social distancing'?

GEBRUIK DEZE PERIODE OM TE INVESTEREN IN JE

PERSOONLIJKE GROEI.  

 

Hoe ga jij straks op deze periode terugkijken?  

Hoe wil je dat jouw leiderschap in deze tijd straks wordt

herinnerd?

 

NEEM DE TIJD OM OP JEZELF TE REFLECTEREN: 

 

 

 

Gun jezelf even stil te staan om te kunnen versnellen.

 

 

 



Al ben je nog zo ervaren, deze situatie vraagt wat anders van 

je. Deze situatie heeft niemand van ons ooit meegemaakt.

En de crisis kan nog wel even duren.

 

Kun jij nu wel een sparring partner gebruiken ...

   Om te sparren over de uitdagingen die nu op je bord liggen?

   Om je te helpen je team op afstand betrokken te houden?

   Om je te helpen de samenwerking in je team te verbeteren?

   Om je te helpen jouw beste versie te worden?

 

Wat je vraag ook is, ik help je graag.

 

Elke maand bied ik

3 plaatsen voor een gratis

Leiderschap advies-

gesprek dat je inzicht

geeft in wat jij kunt doen

om meer uit je leiderschap

en team te halen. 

KUN JIJ IN DEZE UITDAGENDE PERIODE WEL

EEN SPARRING PARTNER GEBRUIKEN?

Lijkt dit je wat?

MELD JE HIER AAN 

Ik kijk er naar uit je te

ontmoeten!

 

 

https://www.leadup.info/gratis-sessie
https://www.leadup.info/gratis-sessie


Ik ben Carola Boer en doe niets

liever dan andere leiders helpen

succesvoller te worden. In hun

leiderschap en met hun team.

 

Het is mijn missie om leidinggeven en

werken in teams lichter te maken.  

 

Want betere leiders betekent een betere

wereld.

 

Ik heb zelf ervaren dat als je verbinding

zoekt en kwaliteiten en verschillen benut,

je met minder moeite meer impact

maakt en ongekende resultaten kunt

creëren. Terwijl het ook nog eens zorgt

voor meer werkplezier. 

 

Het kan echt. Gun jij jezelf dat ook?

 

Wat maakt mij anders?

Ik ben zelf een professional met 25 jaar

ervaring in verschillende directiefuncties

(o.a. FrieslandCampina, Unilever en

Jacobs Douwe Egberts).  De rode draad

hierin is dat ik altijd met plezier en

succes mensen en teams heb

ontwikkeld.

Mijn coachings- en leiderschap-

opleidingen heb ik o.a. bij Phoenix en

IMD in Lausanne gevolgd.

 

Uit eigen ervaring weet ik waar je als

leider tegenaan kunt lopen en begrijp ik

de dynamiek waarin je opereert.

 

Verder koppel ik de strategisch

inhoudelijke kant aan de menselijke

kant, om snel te zien wat nodig is om

jou te helpen succesvol(ler) te zijn.

 

Graag help ik ook jou daarbij. 

Ben jij klaar voor jouw volgende stap?

WIE IS CAROLA?
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Was dit waardevol voor je?

 Leuk als je het me even laat weten

via carola@leadup.info of LinkedIn. 

 

Wil je meer lezen?

Op LinkedIn en Instagram post ik

regelmatig tips om meer uit je 

leiderschap en je team te halen. 

Dus volg me voor meer inspiratie  op:

https://www.instagram.com/leadup_leiderschap/
https://www.linkedin.com/in/carola-boer-leadup/

