
RemoteWorkQ voltooid

Sample Candidate

Zorgen dat uw medewerker 
goed op afstand kan werken

Dit rapport is gebaseerd op de 
antwoorden die uw medewerker 
heeft gegeven op de 
RemoteWorkQ-vragenlijst. Op 
basis daarvan kunt u diegene 
helpen bij het werken op afstand. 
In dit rapport staan voor u als 
manager persoonlijke feedback 
en bruikbare coachingstips, die 
zijn gebaseerd op de sterke en 
zwakke punten van uw 
medewerker bij het werken op 
afstand.
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Wat is de RemoteWorkQ?

Technologische en culturele factoren maken het steeds vaker mogelijk om op 

afstand te werken. Deze verschuiving biedt voor de arbeidswereld zowel voordelen 

als uitdagingen. Om de voordelen te maximaliseren en de uitdagingen zo haalbaar 

mogelijk te maken, is het belangrijk dat medewerkers niet alleen de juiste 

competenties voor hun werk hebben, maar ook effectief op afstand kunnen 

werken. De RemoteWorkQ van SHL meet op een drietal vlakken competenties die 

belangrijk zijn om op afstand te kunnen werken: werkrelaties, werkgewoonten en 

zelfontwikkeling en welzijn.

Als uw medewerker op afstand werkt, speelt u als manager een sleutelrol bij het 

succes van die persoon. U kunt helpen om hun sterke punten te benutten, maar 

ook helpen bij het verbeteren van competenties die nodig zijn om op afstand te 

kunnen werken.

Werkrelaties TEXT

Onderhouden van goede werkrelaties
Hulp bieden
Communiceren met behulp van technologie

Werkgewoonten
Zelfstandig werken
Tijd efficiënt gebruiken
Gefocust blijven

Zelfontwikkeling en welzijn
Aanpassen aan verandering
Focussen op zelfontwikkeling
Actie ondernemen
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Wat is de RemoteWorkQ van Sample Candidate?

Aan de hand van de antwoorden van uw medewerker kunnen we voorspellen hoe 

diegene zich gedraagt en presteert bij het werken op afstand. Hieronder en op de 

volgende pagina staan de scores voor elk van de negen gedragskenmerken, 

verdeeld over de drie prestatiegroepen. U kunt zien op welke vlakken de persoon 

lage, gemiddelde of hoge potentie heeft. Meteen daarna vindt u gedetailleerde 

persoonlijke feedback en coachingstips waarmee u uw medewerker kunt helpen 

bij het werken op afstand.
.

TEXT

TEX
T

Laag potentieel voor bepaalde gedragskenmerken (mogelijk 
ontwikkelingsgebied)

Gemiddeld potentieel voor bepaalde gedragskenmerken

Hoog potentieel voor bepaalde gedragskenmerken

Werkrelaties

Onderhouden van goede werkrelaties

Deze persoon steekt doorgaans niet veel moeite in het ontwikkelen van werkrelaties. Werken op afstand kan dit 

nog uitdagender maken. De deelnemer heeft mogelijk aanzienlijke aanmoediging en begeleiding nodig om 

sterke relaties met collega's te ontwikkelen en te onderhouden.

Hulp bieden

Deze persoon deelt informatie en biedt begeleiding aan anderen. Het kan echter zijn dat de deelnemer wat 

begeleiding nodig heeft over de beste manieren om dit te doen tijdens het werken op afstand.

Communiceren met behulp van technologie

Deze persoon gebruikt doeltreffend de beschikbare technologie om te communiceren en toegang te krijgen tot 

informatie, waaronder geavanceerde functies van berichtensystemen, socialemediakanalen en multimedia-

presentatieplatforms.
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Wat is de RemoteWorkQ van Sample Candidate?

Werkgewoonten

Zelfstandig werken

Deze persoon kan heel aardig met beperkt toezicht werken. U kunt verwachten dat de deelnemer alleen om hulp 

vraagt nadat geprobeerd is om zelf de situatie op te lossen.

Tijd efficiënt gebruiken

De deelnemer kan moeite hebben om buiten een kantooromgeving de eigen tijd in te delen, waardoor deze 

persoon soms dingen voor zich uitschuift of tijd verspilt. Hierdoor worden deadlines mogelijk niet gehaald.

Gefocust blijven

Deze persoon kan moeite hebben om zich gedurende lange tijd op een taak te concentreren en kan gemakkelijk 

worden afgeleid van werk.

Zelfontwikkeling en welzijn

Aanpassen aan verandering

U kunt erop vertrouwen dat deze persoon verandering omarmt en er energie van krijgt. Deze persoon past de 

werkwijze snel en gemakkelijk aan op de nieuwe omstandigheden van een externe werkomgeving.

Focussen op zelfontwikkeling

Het is onwaarschijnlijk dat deze persoon voortdurend op zoek is naar manieren om prestaties te verbeteren. 

Mogelijk heeft deze persoon enige begeleiding nodig om te profiteren van ontwikkelingsmogelijkheden tijdens 

het werken op afstand.

Actie ondernemen

Het liefst is deze persoon een groot deel van de dag druk. De deelnemer is meestal bereid nieuwe 

verantwoordelijkheden op zich te nemen, zolang deze niet te veeleisend zijn.

Hoe u Sample kunt helpen

U heeft zojuist inzicht gekregen in de sterke punten en ontwikkelingskansen van uw 

medewerker. In het volgende deel van dit rapport krijgt u inzicht in hoe u deze persoon 

kunt helpen om zich op bepaalde vlakken te verbeteren. Houd bij welke competenties u 

wilt verbeteren en vergeet de persoonlijke coachingstips niet.
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Sample Candidate: Werkrelaties

Onderhouden van goede werkrelaties

Deze persoon steekt doorgaans niet veel 
moeite in het ontwikkelen van werkrelaties. 
Werken op afstand kan dit nog uitdagender 
maken. De deelnemer heeft mogelijk 
aanzienlijke aanmoediging en begeleiding 
nodig om sterke relaties met collega's te 
ontwikkelen en te onderhouden.

Ontwikkelingstips

 Moedig deze persoon aan om goede werkrelaties te onderhouden door te laten 
weten dat het oké is om bij te praten met collega's.

 Moedig deze persoon aan om collega's te bellen om werkkwesties te bespreken, in 
plaats van altijd minder persoonlijke methoden zoals e-mail of berichtensystemen 
te gebruiken.

 Plan regelmatig momenten in om met deze persoon te praten, zelfs als er geen 
dringende werkkwestie te bespreken is.

 Geef deze persoon werkopdrachten die interactie met collega's vereisen.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Werkrelaties

Hulp bieden

Deze persoon deelt informatie en biedt 
begeleiding aan anderen. Het kan echter zijn 
dat de deelnemer wat begeleiding nodig heeft 
over de beste manieren om dit te doen tijdens 
het werken op afstand.

Ontwikkelingstips

 Wanneer u de status van projecten met deze persoon bekijkt, geef dan aan welke 
informatie nuttig is voor andere teamleden. Bepaal samen de beste manier om 
deze informatie te communiceren.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Werkrelaties

Communiceren met behulp van technologie

Deze persoon gebruikt doeltreffend de 
beschikbare technologie om te communiceren 
en toegang te krijgen tot informatie, waaronder 
geavanceerde functies van berichtensystemen, 
socialemediakanalen en multimedia-
presentatieplatforms.

Ontwikkelingstips

 Vraag deze persoon om een training te geven over het gebruik van communicatie- 
en presentatietools.

 Wijs deze persoon aan om namens het team informatie en updates te delen op 
interne en externe socialemediakanalen.

 Vraag deze persoon om expertise op het gebied van videoconferenties of andere 
berichtensystemen te gebruiken om informele vergaderingen of groepschats te 
organiseren, zodat andere teamleden zich comfortabeler voelen bij het gebruik 
van deze tools.

 Vraag deze persoon om medewerkers te begeleiden die niet gewend zijn om via 
deze technologie te communiceren, zodat ze leren die doeltreffend te gebruiken.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Werkgewoonten

Zelfstandig werken

Deze persoon kan heel aardig met beperkt 
toezicht werken. U kunt verwachten dat de 
deelnemer alleen om hulp vraagt nadat 
geprobeerd is om zelf de situatie op te lossen.

Ontwikkelingstips

 Neem regelmatig contact op met de deelnemer zodat deze zich niet geïsoleerd en 
wel gesteund voelt.

 Zorg ervoor dat de deelnemer goed begrijpt wanneer er zelfstandig gehandeld kan 
worden.

 Zorg ervoor dat deze persoon toegang heeft tot de informatie en ondersteuning 
die nodig is om het werk te doen en moedig tegelijk een zelfstandige houding aan.

 Gebruik een telefoongesprek of videogesprek in plaats van een e-mail of 
chatbericht, zodat deze persoon sociaal verbonden blijft.

 Laat deze persoon weten dat u er, ook als jullie niet op dezelfde locatie werken, 
bent voor steun bij moeilijke beslissingen of problemen.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Werkgewoonten

Tijd efficiënt gebruiken

De deelnemer kan moeite hebben om buiten 
een kantooromgeving de eigen tijd in te delen, 
waardoor deze persoon soms dingen voor zich 
uitschuift of tijd verspilt. Hierdoor worden 
deadlines mogelijk niet gehaald.

Ontwikkelingstips

 Deze persoon heeft de structuur van een kantoor nodig, dus help een dagelijkse 
routine op te zetten en een planning te maken, zodat deadlines gehaald worden.

 Neem regelmatig contact op met de deelnemer om er zeker van te zijn dat deze 
persoon de werkdoelen haalt.

 Zorg ervoor dat u pauzes opneemt in de planning om het algehele welzijn van deze 
persoon te beschermen.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Werkgewoonten

Gefocust blijven

Deze persoon kan moeite hebben om zich 
gedurende lange tijd op een taak te 
concentreren en kan gemakkelijk worden 
afgeleid van werk.

Ontwikkelingstips

 Moedig deze persoon aan om een werkruimte in te richten die vrij is van 
afleidingen.

 Geef deze persoon verschillende kortere taken in plaats van langere taken.

 Moedig deze persoon aan om repetitieve of eenvoudige taken af te wisselen met 
meer uitdagende taken.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Zelfontwikkeling en welzijn

Aanpassen aan verandering

U kunt erop vertrouwen dat deze persoon 
verandering omarmt en er energie van krijgt. 
Deze persoon past de werkwijze snel en 
gemakkelijk aan op de nieuwe 
omstandigheden van een externe 
werkomgeving.

Ontwikkelingstips

 Ook als deze persoon geen tekenen van stress of moeite met aanpassen aan de 
nieuwe werkomgeving vertoont, is het belangrijk om regelmatig te vragen hoe het 
met de deelnemer gaat. Geef deze persoon de kans om bezorgdheid te uiten over 
de aanpassing aan een externe werkomgeving.

 Herken eventuele zorgen die deze persoon heeft en help nieuwe kansen te 
ontdekken in het licht van verandering.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Zelfontwikkeling en welzijn

Focussen op zelfontwikkeling

Het is onwaarschijnlijk dat deze persoon 
voortdurend op zoek is naar manieren om 
prestaties te verbeteren. Mogelijk heeft deze 
persoon enige begeleiding nodig om te 
profiteren van ontwikkelingsmogelijkheden 
tijdens het werken op afstand.

Ontwikkelingstips

 Denk na over de ontwikkelingsbehoeften van deze persoon en vind een 
gelegenheid waarbij de deelnemer de vaardigheden op dat gebied kan vergroten. 
Geef aan dat u verwacht dat deze persoon aan deze activiteit deelneemt.

 Tijdens het werken op afstand zijn er minder mogelijkheden om de prestaties van 
uw werknemers in de gaten te houden. Maak specifieke momenten vrij om 
feedback te geven aan de deelnemer, zodat deze persoon weet hoe de 
werkprestaties verbeterd kunnen worden.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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Sample Candidate: Zelfontwikkeling en welzijn

Actie ondernemen

Het liefst is deze persoon een groot deel van de 
dag druk. De deelnemer is meestal bereid 
nieuwe verantwoordelijkheden op zich te 
nemen, zolang deze niet te veeleisend zijn.

Ontwikkelingstips

 Moedig deze persoon aan om beschikbaarheid en bereidheid om anderen te 
helpen kenbaar te maken. Op die manier kan de deelnemer op andere manieren 
bijdragen, ook als er misschien minder werk is./LI> 

 Moedig de deelnemer aan om nieuwe projecten op zich te nemen, in plaats van te 
wachten tot iemand ergens om vraagt.

Uw opmerkingen voor het geven van feedback en begeleiding:
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