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Door de ontwikkelingen rondom COVID-19, zijn velen van ons in de 
nieuwe realiteit van virtueel werken beland; een ontwikkeling die ook 
nieuwe uitdagingen voor leiders met zich meebrengt. Verbondenheid 
met het team is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend in een virtuele wereld. 
Virtueel ‘teaming’ kan veel voordelen bieden, maar brengt ook risico’s met 
zich mee, zoals een beperking van mogelijkheden voor afstemming en 
de daarmee samenhangende impact op samenwerking. Als dit niet goed 
wordt opgepakt kan dit een negatieve invloed hebben op het vertrouwen 
binnen een team en de betrokkenheid van teamleden.

Virtueel werken is de nieuwe 
werkelijkheid

Nu virtueel werken (tijdelijk) het nieuwe 
normaal is kan dit voor leidinggevenden 
even wennen zijn. De virtuele werkelijkheid 
biedt leidinggevenden een kans om 
een nieuwe manier van leiderschap 
te ontwikkelen. Virtueel leiderschap 
vraagt zowel om bestaande als nieuwe 
leiderschapscompetenties. Dit zijn 
relevante competenties in een wereld 
die steeds verder digitaliseert, met 
bijvoorbeeld ontwikkelingen naar 
virtuele teams; meer freelancers en 
meer variabele werkschema's. Virtuele 
leiderschapscompetenties zijn hierbij 
zowel cruciaal bij de huidige overgang naar 
virtuele teams, als ook in de toekomst 
waarin het werken in virtuele teams naar 
verwachting een belangrijke rol blijft 
spelen. Op basis van jarenlange ervaring 
met virtueel werken heeft Deloitte acht 
basisprincipes opgesteld om teams met 
succes van een fysiek goed naar een 
virtueel goed presterend team te leiden.

Op basis van jarenlange ervaring met 
virtueel werken heeft Deloitte acht 
basisprincipes opgesteld om teams met 
succes van een fysiek goed naar een 
virtueel goed presterend team te leiden.

Virtueel leiderschap 
tijdens COVID-19
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Stem je team af 
op de nieuwe 
virtuele situatie
Het opnieuw bekijken en prioriteren van de doelstelling van 
het team en de teamrollen is van vitaal belang voor virtuele 
teams. Hierbij is het maken van duidelijke afspraken voor 
samenwerking, een gedeelde aanpak en een werk structuur 
een belangrijke voorwaarde. Dit draagt bij aan de gedeelde 
richting van het team en creëert daarmee een gevoel van 
verbondenheid, zelfs op afstand. 1
Her prioriteer teamdoelstellingen en 
afspraken voor samenwerking
Zorg ervoor dat je team op de hoogte 
is van de teamdoelstellingen en wat 
deze betekenen; zowel op teamniveau 
als taakniveau. De doelstellingen en 
samenwerkingsafspraken moeten helder 
geformuleerd zijn en voor iedereen 
duidelijk, zodat je teamleden zich hieraan 
kunnen committeren.

Identificeer noodzakelijke rollen en 
accepteer dat deze kunnen veranderen
Bij de overgang naar een virtueel team 
kunnen sommige rollen binnen het team 
veranderen of zelfs overbodig raken. 
Als teamleider is het aan jou om te 
identificeren welke rollen nodig zijn om de 
teamdoelstellingen te bereiken. Wees je 
ervan bewust dat net als in een fysiek team, 
de rollen binnen een virtueel team op 
regelmatige basis geëvalueerd en, indien 
nodig, bijgesteld moeten worden.

Durf te delegeren
Als de team doelstelling en afspraken voor 
samenwerking zijn vastgesteld is het tijd 
voor de volgende stap. Om te voorkomen 
dat je als teamleider vertragend werkt 
binnen het teamproces, of zelfs de 
bottleneck wordt, is het belangrijk om 
tijdig taken en verantwoordelijkheden te 
delegeren zodat je teamleden zelfstandig 
door kunnen werken.



Creëer informele bijeenkomsten
Informele bijeenkomsten zijn 
van onschatbare waarde voor de 
betrokkenheid van teamleden en de 
productiviteit van teams. Creëer deze, als 
ze niet uit zichzelf ontstaan, in de virtuele 
werkomgeving.
Moedig je teamleden aan om creatief te zijn 
in manieren om met elkaar te verbinden en 
in contact te blijven.

Creëer een 
nieuw ritme voor 
samenwerking
Maak nieuwe tradities met je team! De eerste 30 dagen 
als virtueel team zijn bepalend voor hoe je als team gaat 
samenwerken. Maak daarom bewuste keuzes over wat 
voor nieuwe tradities je met je team wil vormen. 2

Plan periodieke (team)afspraken
Naast informele bijeenkomsten zijn 
periodieke (team)afspraken essentieel 
voor het goed functioneren van je 
team. Online stand-ups, check-ins en 
teamvergaderingen zijn voorbeelden van 
activiteiten die je kunt opzetten in de 
virtuele werkomgeving.

Lach om ongemakkelijke situaties
Het is mogelijk wat vreemd om voor het 
eerst een virtuele vrijdagmiddagborrel 
te leiden. Lach erom en bespreek de 
ongemakkelijkheid. Met elkaar sla je je er 
wel doorheen! 



Help het team bij het prioriteren van 
bestaande en nieuwe taken
Het prioriteren van taken in een virtuele 
context vraagt om structuur en discipline 
van de teamleider. Bij de overgang van 
fysiek naar virtueel werken is het daarnaast 
van belang om opnieuw te beoordelen 
welke taken cruciaal zijn, welke taken niet 
langer relevant zijn en welke taken juist 
ontbreken.

Proactief monitoren van 
beschikbaarheid
Het proactief monitoren wat de individuele 
en collectieve beschikbaarheid is binnen 
het team helpt om het team flexibel en 
efficiënt in te zetten, een voorwaarde voor 
productiviteit. Dit betreft geen nieuwe taak, 
maar is wel een taak die door de nieuwe 
fysieke afstand bemoeilijkt wordt.

Creëer een gezamenlijk overzicht van 
taken
Zorg voor een duidelijke structurering en 
prioritering van taken, houd dit centraal 
bij en blijf via korte check-ins goed op de 
hoogte van wie nog ruimte heeft voor extra 
taken en wie niet.

Het consistent monitoren van de voortgang binnen je 
team en het monitoren en bespreekbaar maken van 
de individuele en collectieve beschikbaarheid is een 
basisvoorwaarde voor betrokkenheid en productiviteit.3
Volg nauwgezet 
capaciteit en 
voortgang



Stimuleer co-creatie en nieuwe ideeën 
Met tal van technologieën, zoals Microsoft 
Teams en Zoom, kun je samenwerken op 
een gezamenlijk platform. Dit stelt een 
team in staat om samen te werken, te 
creëren en ideeën te delen, ook al is een 
team niet op dezelfde locatie.

Zorg voor de juiste tooling om 
samenwerking te bevorderen
Het internet biedt veel mogelijkheden voor 
samenwerkingsplatforms. Kies de juiste 
platforms die geschikt zijn voor het doel en 
de samenstelling van jouw team.

Zie technologie als een verbindende 
factor
De nieuwe realiteit is virtueel. Daarmee is 
technologie, nog meer dan in de fysieke 
werkomgeving, een essentiële verbindende 
factor. Overwin eventuele frustraties en 
richt je op het ontwikkelen van efficiënte 
manieren van werken door middel van 
technologie. Doe bijvoorbeeld eens een 
echte virtuele brainstorm, waarbij je in 
virtuele break-outs uiteen gaat en lekker 
digitale post-its plakt op het virtuele 
whiteboard.

Gebruik technologie 
om succesvol samen 
te werken
70% van de zakelijke professionals verwacht dat het 
gebruik van online samenwerkingsplatforms in de 
toekomst zal toenemen. Virtuele teams kunnen veel 
voordeel halen uit het integreren van technologieën in 
hun manier van werken. 4



Accepteer dat mensen verschillende 
behoeften hebben
Sta open voor de verschuiving in de 
behoeften van elk teamlid, en besteed 
aandacht aan de verschillende behoeften 
onderling. Luister goed naar je team en doe 
wat je kan om je team te faciliteren in de 
virtuele werkomgeving.

Wees zichtbaar 
naar je team
Door een gevoel van (fysieke) afstand kan het 
vertrouwen binnen een team met 83% dalen, en kan de 
betrokkenheid met 80% en het innovatievermogen zelfs 
met 93% afnemen. Door zichtbaar te zijn naar je team 
kan je dit gevoel van afstand voorkomen.

Wees je bewust van de impact van de 
verandering op je team
Voormalige high-performers kunnen 
moeite hebben om zich aan te passen aan 
de virtuele werkwijze, terwijl anderen daar 
geen moeite mee hebben. 
Kijk waar eventuele belemmeringen zitten 
en zoek naar oplossingen om deze weg 
te nemen. Zorg er hierbij voor dat je oog 
hebt voor al je teamleden: ondersteun 
de teamleden die moeite hebben met de 
verandering, en stimuleer degenen die 
goed werken in de nieuwe situatie. 
.
.

Wees persoonlijk en gebruik 
technologie om in te checken.
Laat het team zien dat je beschikbaar bent 
en er voor ze bent. Virtueel werken kan ook 
een kans bieden om je als leidinggevende 
op een andere manier te laten zien, wees 
hierbij niet bang om ook jezelf te laten zien. 
Zorg voor een goede balans tussen formele 
werkafspraken en informele gesprekken, 
bijvoorbeeld tijdens een digitaal kopje 
koffie.
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Verhoog de communicatie in 
turbulente tijden
In tijden van onzekerheid moeten we meer 
communiceren, niet minder. Als het nog 
niet helder is wat je wil communiceren, 
communiceer dan de hoe, bijvoorbeeld "we 
werken momenteel aan..." of "we zijn van 
plan om..." Op deze wijze laat je zien dat je 
er actief mee bezig bent en neem je je team 
mee in het proces.

Delegeer communicatie
Het is belangrijk om de communicatie 
te coördineren en te structureren, 
dit betekent echter niet dat je zelf 
alle communicatie moet uitsturen. 
Maak afspraken binnen je directie 
of leiderschapsteam over wie 
verantwoordelijk is voor welke 
communicatie.

Communiceer 
(te) veel

Wees creatief in manieren van 
communiceren
E-mails verzenden naar je team is niet de 
enige optie. Zoek uit hoe je verschillende 
formats en platforms kunt gebruiken om 
te communiceren, zodat je flexibel bent in 
je communicatiemiddelen om belangrijke 
informatie te verstrekken.

In virtuele teams, en zeker in crisistijd, is het belangrijk 
veel te communiceren. Beter te veel dan te weinig. Zorg 
voor een heldere en gestructureerde communicatie en 
wees creatief in de wijze waarop je communiceert. 6



De overgang naar een virtueel team is 
een leerproces
Bij de overgang van een fysiek team 
naar een virtueel team gaan dingen 
vaak anders dan verwacht. Je kunt dit 
niet voorkomen, maar je kunt er wel van 
leren. Werkprocessen kunnen in een 
stroomversnelling komen, afstemming 
gebeurt te weinig of gebeurt niet, niet 
relevante initiatieven worden enthousiast 
opgepakt; enkele voorbeelden van wat er 
mis kan gaan bij virtueel werken. Omarm 
het, en zie het maken van fouten als een 
nieuwe stap in de ontwikkeling van je 
virtuele team.

Innovatie vanuit vertrouwen
Een team dat werkt op basis van 
vertrouwen is in staat om snel te handelen 
en nieuwe dingen uit te proberen. Op deze 
wijze stimuleer je je team om innovatief te 
denken en te werken.

Promoot 
zelfsturing
Wanneer je afhankelijk bent van virtueel werken, kun 
je nog minder leiden dan normaal. Promoot daarom 
zelfsturing. Geef mensen een duidelijke opdracht en de 
verantwoordelijkheid om deze zelf uit te voeren. Wees 
daarbij niet bang voor fouten, omarm ze en zorg ervoor 
dat de persoon en het team ervan leert. Op die manier 
ontstaat vertrouwen wat op zijn beurt ertoe zal leiden 
dat meer mensen eigen initiatief ontwikkelen, ook als je 
straks wel weer op kantoor zit. 7



Zorg dat teamleden grenzen bewaken
De grenzen tussen werk en privé kunnen 
komen te vervagen wanneer je virtueel 
werkt, een risico voor de gezondheid van 
je teamleden. Laat dat niet gebeuren en 
moedig je teamleden aan om hun grenzen 
te bewaken en een duidelijke scheiding aan 
te brengen tussen werk en privé.

Zorg voor je 
team
De gezondheid van je team is het meest belangrijk. 
Virtueel werken maakt dat privé en werk meer dan ooit 
in elkaar overlopen. Het is dan ook van groot belang om 
duidelijke structuren te creëren voor de werkdagen en 
je teamleden daar ook aan te houden. ‘Lead by example’ 
en houd je mensen in de gaten! Ben je er daarbij van 
bewust dat een 6-urige virtuele werkdag net zoveel 
energie kost als een reguliere 8-urige werkdag! Laat 
staan met partner en kinderen thuis… 8

Moedig gezonde gewoontes aan
Het hebben en stimuleren van gezonde 
gewoontes is niet nieuw in leiderschap. 
Bij virtueel leiderschap verdient dit echter 
extra aandacht, om ervoor te zorgen dat je 
team zowel fysiek als mentaal gezond blijft.

Geef het goede voorbeeld
Maak afspraken als team over een aantal 
basisregels en creëer (team) gewoontes 
die ook op de lange termijn bijdragen aan 
het welzijn van het team. Als leider heb je 
een belangrijke rol in het naleven van deze 
afspraken. Wees een rolmodel voor het 
welzijn van jouw team.
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