
LEER DE SKILLS DIE JIJ NODIG HEBT

SUCCESVOL  
LEIDINGGEVEN AAN 
HYBRIDE TEAMS



NAVIGEER JOUW 
HYBRIDE TEAM 
NAAR SUCCES

Eerlijk is eerlijk; leidinggeven is niet eenvoudig nu we hybride  
werken. Teams lijken minder betrokken, afstemming gebeurt  
moeizaam en resultaten blijven uit.

Dat is niet zo gek. Hoewel het hybride werken voordelen heeft, 
vraagt het wél om aanpassing. Vooral leidinggeven aan hybride 
teams vergt simpelweg andere skills. Dit is echter wel de toekomst; 
de meeste organisaties van nu vragen andere skills van een  
manager of projectleider. 

Wil jij deze skills optimaal inzetten en met een betrokken team 
jullie doelen bereiken? Met de training ‘Succesvol leidinggeven aan 
hybride teams’ voor leidinggevenden en projectmanagers werken 
we hier concreet naartoe.  

In de training ben ik me bewust geworden van  

hoe ik mijn leiderschapsskills beter benut nu we 

hybride werken. Mijn team is meer betrokken en  

heeft weer focus.



WE BEHANDELEN DE  
VOLGENDE ONDERWERPEN
- Do’s and don’ts in hybride werken
- Goed managen met oog voor de inhoud
-  Hoe vergroot ik het engagement van het 

team?
-  Welke skills heb ik en hoe ontwikkel ik 

mezelf?
-  Hoe verbeter ik de onderlinge team-

afstemming? 
- Stakeholdermanagement
- Invloed vergroten online en offline
- Slechtnieuwsgesprekken nieuwe stijl

VOOR WIE
1.  Managers die zichzelf willen ontwikkelen  

in deze hybride wereld.
2.  Projectleiders die meer grip willen op 

team(s) en/of stakeholders.

VERZEKERD VAN SUCCES
√  Dit is de meest gevolgde training op 

gebied van hybride leiderschap in  
Nederland.

√  Je leert van een van de auteurs van 
bestseller ‘Hybride Teams’, expert in 
hybride werken.

√  Je leert met online tools te werken  
om het teamdoelen te bereiken.

√  Je ontwikkelt een persoonlijke  
leiderschapsstijl.

√  De opleiding krijgt een zeer hoge  
waardering.

√ Je groeit als professional én als mens.



ONZE UNIEKE AANPAK
We bieden je een opleiding passend bij  
de hybride situatie: je volgt zowel livedagen 
met een expert-trainer op locatie, als online 
sessies. Je leert de groep medecursisten 
kennen en werkt en deelt samen met  
hen ervaringen. De mix van theorie,  
praktijk en uitwisseling zorgt voor een 
unieke leerervaring en je smeedt een  
solide band met zowel trainer als  
medecursisten. 

De opzet ziet er als volgt uit:
-  3 x 2 opleidingsdagen + 3 online  

sessies + slotdag
-  Tussen elke tweedaagse een  

online sessie
- Oefeningen via ons platform
- Leren met en van elkaar
- Leren met een buddy

LEREN VAN DÉ EXPERT  
IN HYBRIDE WERKEN
Deze training wordt gegeven door  
Bregje Spijkerman. Bregje heeft zich  
de laatste jaren gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van hybride teams, is  
co-auteur van bestseller “Hybride Teams”  
en expert-columnist hybride werken voor 
MT-Sprout. Bregje heeft in totaal meer  
dan twintig jaar ervaring in het trainen  
van managers en teams en ontwikkelt 
praktische en concrete programma’s.  
Daar heb jij dus écht wat aan. 



HET VOLLEDIGE 
PROGRAMMA
Het programma omvat drie lesblokken in 
drie maanden, waarbij je steeds start met 
twee aaneengesloten lesdagen. Halverwege 
de maand is er een online avondsessie.  
In de dagen tussen de lesblokken ervaar  
je het effect in de praktijk. Gedurende de 
online avondsessies zet jij de puntjes op  
de ‘i’. Zo zakt informatie niet weg en sturen 
we steeds bij.
Je eindigt met een slotdag, waarop jij  
jouw certificaat ontvangt.

 1  Hybride leiderschap:  
welke skills heb ik nodig en  
hoe ontwikkel ik mezelf?

Leiderschapskompas – communicatie bij 
hybride werken- coachen en begeleiden - 
hybride gespreksvoering – delegeren aan 
het team.
•  Twee aaneengesloten lesdagen van 

09:30-17:00 
• Online avondsessie van 19:00 – 21:00

2  Verantwoordelijkheid,  
verbinding en vertrouwen  
borgen in hybride teams. 

Model psychologische veiligheid –  
aansturing individu versus het  
team- groepsdynamiek online –  
team engagement. 
•  Twee aaneengesloten lesdagen van 

09:30-17:00 
• Online avondsessie van 19:00 – 21:00

3  Zorgen voor resultaatgerichte 
hybride teams. 

Model Teamkompas – sturen op resultaat– 
de hybride leiderschapsstijl- coachend 
leidinggeven.
•  Twee aaneengesloten lesdagen van 

09:30-17:00 
• Online avondsessie van 19:00 – 21:00

4  Slotdag & 
certificaat uitreiking.

• Ochtend van 09.30 -13.00 uur

Prijs
€ 4.995,00

Duur
6 lesdagen + slotdag
3 online sessies

Arrangement prijs
€ 780,00

Certificaat
Na afronding van de slotdag ontvang 
je een certificaat van deelname.
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