
  

   

  
On   demand   masterclass     
Vanuit   huis   
door   Rini   van   Solingen   

  

  

Werkboek   
In   deze   masterclass   wordt   in   8   modules   uiteengezet   hoe   jij   van   hybride   werken   een   

succes   kunt   maken.   Leer   onder   andere   over   Virtueel   samenwerken,   Teamcultuur   op   

afstand,   Mentale   gezondheid   en   Leiderschap   op   afstand.   De   opdrachten   in   dit   werkboek   

helpen   jou   om   de   lessen   van   Rini   van   Solingen   verder   te   verdiepen.   

  

     

  



  

Inleiding   

Bij   elke   module   zijn   een   aantal   individuele   opdrachten   geformuleerd.   Noteer   je   
antwoorden   in   een   schrift   of   nieuw   document.     

  
Sommige   opdrachten   kun   je   ook   perfect   als   team   doen.   Voor   de   opdrachten   waarbij   dat   
niet   lukt,   doe   dan   de   opdracht   wél   gewoon   individueel,   maar   deel   de   resultaten   met   
elkaar   als   groepsopdracht.   Probeer   gezamenlijk   te   komen   tot   1,   2,   maximaal   3   
veranderingen   die   jullie   in   je   team   willen   uitproberen.   

  
Veel   succes   en   inspiratie   gewenst!   
Rini   van   Solingen   
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Opdrachten   bij   de   introductie   
  

1. Maak   twee   lijstjes   van   de   3   belangrijkste   dingen   die   jij   de   afgelopen   periode   over   
werken   vanuit   huis   hebt   geleerd:   
a. Maak   een   lijstje   van   de   3   dingen   die   voor   jou   heel   goed   werken   en   waar   je   voordeel   

van   hebt.   
b. En   maak   er   eentje   met   daarop   de   3   dingen   die   voor   jou   totaal   niet   werken   en   die   je   

belemmer(d)en.   
  
  

2. Afstand   heeft   de   grootste   (negatieve)   invloed   op:   communicatie,   coördinatie   en   
control   (beheersing).   Kijk   bij   elk   van   de   drie   eens   waar   jij   in   jouw   werk   het   meeste   last   
van   hebt,   en   wat   jij   nu   al   doet   op   ieder   van   de   drie   om   daar   tegenmaatregelen   voor   te   
nemen.   
  

3. Denk   voor   jezelf   eens   terug   in   de   tijd,   en   haal   een   situatie   naar   boven   waar   een   (groot)   
misverstand   bestond.   Haal   het   eerst   weer   even   goed   voor   de   geest.   Wat   was   er   
precies   aan   de   hand?   Wat   was   het   misverstand?   En   wat   waren   daarvan   de   gevolgen.     

  
Heb   je   het   voor   je?   Oké,   beschouw   die   casus   dan   eens   van   een   afstand   en   onderzoek   
wat   nu   écht   het   probleem   was:   was   het   het   misverstand   zelf   of   waren   het   de   gevolgen   
ervan?   Meestal   is   het   namelijk   het   laatste;   we   hebben   last   van    de   effecten .     

  
Bedenk   nu   eens   wat   er   was   gebeurd   als   het   misverstand   veel   eerder   al   was   ontdekt,   
en   wat   er   nodig   was   geweest   om   het   eerder   te   kunnen   ontdekken.   Je   zult   meestal   
zien   dat   eerder   iets   afmaken,   eerder   feedback   vragen,   eerder   contact   over   de   
oplossing,   etc.   het   misverstand   hadden   blootgelegd.   En   dat   er   dan   eigenlijk   geen   
probleem   was   geweest.   Het   misverstand   zelf   is   vaak   namelijk   niet   ellendig;   het   zijn   de   
gevolgen   die   vervelend   zijn.   
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