
 
 
 

 
 

Route kaart opstarten na Corona 
 
 
 
 
 
 
 

Neem een periode van 2 
tot 4 weken om weer 
opnieuw te verbinden 
met de medewerkers.   
 

Even uitblazen 

Na een lange en lastige 
Corona periode van ‘over-
leven’ is het belangrijk om 
rust in te bouwen 
 
Geef medewerkers de rust 
en ruimte om weer in een 
ritme te komen  

Plan een eerste team-   
bijeenkomst 2 weken 
voorafgaand aan het op 
kantoor werken 

Klaar voor de start 

Begin met een ‘klaagcafe’ 
om samen terug te kijken, 
te klagen en te ontladen  

Bespreek met elkaar: Wat 
wil je achterlaten na 
Corona tijd  

Bespreek met elkaar: Wat 
wil je behouden na 
Corona tijd  

Teambijeenkomst in de 
eerste week op kantoor 
buiten de eigen werkplek 

Opnieuw kennismaken 

‘Opnieuw’ kennis maken 
met elkaar, waarin ben je 
veranderd de afgelopen 
Corona periode?   

Wat heb je geleerd in de 
afgelopen periode?   

Wat betekent dat voor 
het team en de samen-
werking?   

Superwerkgever.nl 

Blijf goed voor jezelf en 
de medewerkers zorgen, 
let goed op signalen van 
lijf en geest 

De laatste loodjes 

Zorg voor regelmatig 
contact met de 
medewerkers  

Denk na over hoe te 
werken na de Corona tijd  

samen alleen krijg je jullie 
bedrijf weer op gang 

Meer informatie 
www.superwerkgever.nl/routekaart 

Focus op rollen in plaats 
van op vaste functies 

Wees alert op signalen van 
medewerkers en teams 

Voer regelmatig ‘het echte’ 
gesprek met medewerkers 

Stuur op resultaat in plaats 
van op aanwezigheid 

Maak samen afspraken 
over thuiswerken 

Stimuleer een dagelijkse 
feedbackstroom 

Tijdens en na de rustfase 
inventariseren met team 
en individu 

Inventarisatie fase 

Wat is er veranderd in het 
team en bij het individu 
en wat heeft men nodig?   

Plan een doelstellende    
bijeenkomst 4 weken na 
de start op kantoor 

Nieuw leiderschap 

Stimuleer een lerende 
organisatie m.b.v een 
continue feedbackstroom  

Maak duidelijke doel- 
afspraken en stuur op 
resultaat   

Weer aan het werk 
op kantoor?   

Voer regelmatig het echte 
gesprek met iedere 
medewerker  

Onderhoudsfase 

Weet wat er speelt en 
leeft en voorkom zo 
onderstroom   

na Corona 

Dit kan je doen 


