10 topics voor

Succesvol
hybride
werken

Hybride
werken is een
optelsom
Door corona was de focus sterk gericht op de thuiswerkplek en dus op afstand van elkaar. Nu corona wat
meer naar de achtergrond verdwijnt is de zoektocht
gestart naar de best passende mengvorm. Die blijkt nog
niet zo makkelijk te vinden en is zeker niet voor iedereen
en niet voor elke organisatie gelijk.
De meeste organisatie zijn bezig met het introduceren
van (een vorm van) hybride werken. Maar wat is hybride
werken en hoe maak je het samen tot een succes?

10 topics
1. Why, how, what
2. Groeimodel

Vooruit kijken
Laten we gezamenlijk de kans benutten om de beste
manier van werken – voor organisatie en medewerker
- te initiëren. Een manier van werken waarmee we
productiviteit, sociale connectie en vooral veiligheid

=
3. Cadans & rituelen
4. The workforce
5. Productiviteit & werkgeluk

ervaren tijdens het thuiswerken maximaal integreren.
Waarbij de verworven autonomie enerzijds en de wens

6. Vitaliteit & duurzaamheid

tot verbinding en samenwerken anderzijds zo goed
mogelijk in balans met elkaar zijn.

Hybride werken is vooral een manier van werken waarbij

en de bouwstenen die daarvoor nodig zijn, moeten

op verschillende plaatsen én tijden toch heel succesvol

we daarom nu bezig gaan met invulling van de

samengewerkt kan worden. En dat vraagt om andere

overtreffende trap: hybride werken. Aan de hand van

oplossingen en werkvormen dan wanneer iedereen op

10 topics nemen we je graag mee in het succesvol

dezelfde plek werkt.

maken van hybride werken voor jouw organisatie.

+

+
Services
+

7. Diversiteit

Zo weloverwogen als we de afgelopen jaren hebben
nagedacht over het flexibiliseren van de werkomgeving,

Fysiek

Virtueel

en werkgeluk stimuleren. Een manier van werken
waarin we de flexibiliteit en effectiviteit die we hebben

Werkconcept

8. Cultuur & engagement
9. Community
10. Dialoog & leiderschap

Manier van werken
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Andere plaats

tijden, maar een deel zit
thuis (of op locatie) en
een deel op kantoor.

locaties op verschillende
tijdstippen, bijvoorbeeld
in een internationale
organisatie.

Je werkt beiden op
Klassiek werken:

kantoor, maar niet

samen met collega’s op

op hetzelfde tijdstip:

kantoor.

bijvoorbeeld parttimers of

Het begint allemaal met een goed verhaal over het waarom van hybride werken,
met duidelijke kaders waarbinnen medewerkers zelf keuzes kunnen maken
en tooling en communicatie die helpt bij het in de praktijk brengen. Oftewel
why, how, what. Van visie naar concept naar uitwerking.
Wat we zien is dat organisaties niet (helemaal) duidelijk zijn naar medewerkers
over het waarom en de verwachtingen omtrent hybride werken en dat kan tot

Andere tijd (asynchroon)

Zelfde tijd (synchroon)

Je werkt vaste kantoor-

Je werkt op verschillende

Why, how, what

verwarring leiden: Is hybride werken thuis werken? Is het flexibel werken? Of
is het simultaan thuis en op kantoor werken? Je kunt hybride werken vanuit
twee perspectieven benaderen:
 als individu: tijd, plaats, apparaat onafhankelijk werken
 als team: synchroon of asynchroon werken
Hybride werken is geen doel op zich. Het is wel een middel om weer balans
te vinden tussen de nieuw verworven vrijheden bij het thuiswerken en het
bestaansrecht van een organisatie, de onderlinge verbinding.

ploegendiensten.

Wat we met hybride werken willen bereiken is dat medewerkers het beste van
Zelfde plaats

twee werelden combineren. Dat de activiteiten leidend zijn voor de plek waar
je werkt. Dat je nadenkt over de plaats waar je het liefst werkt. Maar ook dat
je bij voorkeur samen met je team nadenkt over hoe je kunt bijdragen aan de
doelstellingen van je organisatie. Dit geeft ruimte voor het in balans brengen
van je privé en werkleven en geeft je werkgeluk en productiviteit een boost.
Een mooi hulpmiddel om met medewerkers het gesprek aan te gaan is een
actviteitenmatirx. In deze matrix vul je je activiteiten in en geef je aan welke
omgeving je het beste ondersteunt bij deze activiteiten.

Groeimodel
Hybride werken ontstaat niet na een dag, week of maand.
Hybride werken is een doorlopend proces waarin je groeit
naar de ideale manier van werken voor jouw organisatie. Door
een hybride groeimodel te ontwerpen maak je inzichtelijk
wat de strategische doelen van alle domeinen binnen
jouw organisatie zijn (zoals HR, IT, FM, Communicatie,
Duurzaamheid & Mobiliteit). Met het groeimodel werk
je aan een integrale blik binnen deze domeinen en een
gezamenlijke gefaseerde aanpak met een duidelijk einddoel;
samen hybride werken.
Door alle belangrijke activiteiten van HR, IT en FM aan elkaar
te verbinden ontstaat een gezamenlijke Milestone Planning
die je in verschillende fases kunt verdelen. Vervolgens
benoem je per fase wat hybride werken betekent voor de
werkomgeving, de beschikbare middelen, het hybride
beleid én het gedrag van medewerkers. Per fase is het dan
mogelijk om gerichte interventies te ontwikkelen waarmee
je medewerkers kunt informeren, begeleiden en activeren
naar hybride werken. De stip op de horizon is dan duidelijk
en de weg ernaar toe ook.
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Cadans & rituelen
Tijdens de lockdowns hebben we gemerkt hoe belangrijk het is voor
medewerkers om regelmaat te hebben gedurende de dag. Als je weet waar
je aan toe bent, geeft dat veel ruimte in je hoofd. Dus wat spreken we af
met elkaar en hoe zorgen we ervoor dat samenwerken soepel verloopt.
Zijn vaste thuiswerkdagen bijvoorbeeld nog wel houdbaar bij hybride
werken? Hoe gaan we om met agile werken, lean en andere werkvormen?
Waar vergaderen we, wanneer en waarom eigenlijk?
Je kunt hiervoor werkcadans en rituelen het beste bekijken vanuit de
driehoek ‘ik, team en organisatie’:
 Organisatie: delen van werkplekken, percentage thuiswerken
(indien relevant), agenda’s open zetten, spreiding van werkdagen,
vergoedingen en materialen, herijken waar we voor staan, verbinding
met de organisatie
 Team: wat kan wel en wat kan niet hybride, hoe vergaderen we (online,
offline, hybride) van dagstart tot teamoverleggen en teamdagen, hoe
vieren we successen samen, hoe blijven we in verbinding met elkaar.
 Ik/medewerker: flexibele dagen, werk en privé balans, hoe werkt
resultaatgericht werken en welke afspraken horen daar bij.
Het succes zit niet alleen in het duidelijk verwoorden van de afspraken,
maar ook in het tijdig en veelvuldig evalueren van de gemaakte afspraken.
Door hybride werken een vast onderdeel te maken van het werkoverleg
kan het werk stapsgewijs en structureel in een cadans komen.
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Workforce
Voor corona waren we al flinke stappen aan het maken in het
realiseren van een totale employee experience. Die ervaring
wordt altijd opgebouwd uit verschillende bouwstenen zoals
omgeving, services, ict, manier van werken of andere
combinaties. De medewerkers ervaren dat als een geheel
en herkent niet per se de verschillende onderdelen.
Hybride werken maakt dat het samenwerken tussen
de domeinen achter de bouwstenen (HR, IT, FM &
Communicatie) verder is versneld en maakt de urgentie
van een integrale aanpak nog zichtbaarder. De afdelingen
zijn samen verantwoordelijk voor een goede implementatie
van hybride werken en het activeren van verschillende
omgevingen, services en gedrag. Dit door continu de
wensen bij management en medewerkers op te halen en
te vertalen naar een optimaal aanbod van functionaliteiten.

🚀

Energie

medaille. Ze voelen misschien wat tegenstrijdig en zijn
tegelijkertijd onderling afhankelijk. Productiviteit beïnvloedt
je werkgeluk en werkgeluk beïnvloedt je productiviteit. Een

Focus

Productiviteit en werkgeluk zijn twee kanten van dezelfde

Samenwerken

flexibiliteit

Afstemmen

Productiviteit
& werkgeluk
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Productiviteit & werkgeluk

En flexibiliteit is juist wat hybride werken medewerkers geeft.
Het model van Elke Geraerts legt goed uit hoe de verschillende

Plaats

versneller van productiviteit én van werkgeluk is flexibiliteit.
Kantoor

-

+

Thuis

+

-

dimensies samenwerken. Wat zijn je afspraken over tijd
thuis). Waar krijg je de meeste energie, waar kom je het best
in je focus/flow, hoe zorg je voor duidelijke afstemming en

Tijd

(synchroon en asynchroon) en welke over plaats (kantoor en

Synchroon

-

+

Asynchroon

+

-

waar werk je het best samen. Alleen al door hierover samen
in gesprek te gaan en blijven, ontstaat bewustwording dat
je je eigen werkgeluk en productiviteit kunt beïnvloeden.

*Naar model van Elke Geraerts
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Veerkracht

Vitaliteit &
duurzaamheid
Door hybride te werken loopt het privéleven en werkleven
van medewerkers steeds meer door elkaar heen. We zien dat
medewerkers als gevolg hiervan meer expliciet keuzes maken als
het bijvoorbeeld gaat om vitaliteit en duurzaamheid. Onderwerpen

Motivatie

Energie

die we in korte tijd hebben leren (her)waarderen. Zo hebben we de
afgelopen tijd gezien dat een andere manier van werken positief

Healthy &
Happy

kan uitpakken voor duurzaamheid. Duurzamer werken, reizen,

Energie krijgen

De aandacht voor fysieke- en mentale gezondheid is alleen

wonen en leven, daar hebben we allemaal invloed op.

van je werk.

Fysiek

Sociaal

maar verder toegenomen. Een gezonde en duurzame omgeving
stimuleert een gezonde levensstijl en zorgt dat medewerkers meer
weerstand hebben en weerbaarder zijn. Is de thuiswerkplek wel
arbotechnisch verantwoord? Blijven we voldoende bewegen en
gezond eten? Is er voldoende tijd voor ontspanning?

Mentaal

De behoeftes van medewerkers zijn vanzelfsprekend verschillend.
Dat kan afhankelijk zijn van leeftijd, levensfase maar ook drijfveren.
Het is belangrijk om als organisatie stelling te nemen en vitaliteit
en duurzaamheid in het hart van je organisatie te positioneren. Het
gaat om het welzijn van medewerkers. Vitaliteit is meer dan een
ARBO thuiswerkplek en vraagt om een strategie die van gezondheid
en welzijn een prioriteit maakt. Geef medewerker de juiste tools
om op hun eigen manier te werken aan de welzijnspijlers.

Diversiteit
Niet eerder werden zo snel zo veel nieuwe hulpmiddelen
bedacht, gevonden, gedeeld, uitgeprobeerd en aangepast
als tijdens de lockdowns. Nieuwe software die ons werken
makkelijker maakte en slimmer liet communiceren en
samenwerken. Nieuwe hardware om de thuiswerkplek fijner
te maken en enigszins te laten passen in onze huiskamers.
Nieuwe dienstverlening die een stukje kwaliteit van het
werk letterlijk thuis bracht.
Flexibiliteit en wendbaarheid zijn eens te meer belangrijk
gebleken om door te kunnen gaan. Maak ook je beleid wendbaar en zorg ervoor dat we kunnen leren van de komende
tijd en aanpassingen kunnen doen. En dat betekent geen one
size fits all, maar maatwerk als dat nodig is. En duidelijkheid
over wie wel en niet kan/mag hybride werken. Inventariseer
de hybride behoeftes voor type werk, digitale middelen,
vitaliteit en mobiliteit en zorg dat medewerkers vaardig zijn
in het gebruik van de verschillende (digitale) oplossingen.
Het is belangrijk voldoende stil te staan bij de diversiteit
aan medewerkers. Het beleid moet toegespitst zijn op
deze diversiteit aan medewerkers. Werkt iedereen even
gemakkelijk hybride? Willen sommige medewerkers graag
de hele week naar kantoor? Kunnen sommige medewerkers
niet thuis werken vanuit de aard van hun werk? Vinden
sommige medewerkers het nog steeds spannend en wellicht
minder veilig om mee te doen in een teamsvergadering?
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Cultuur &
engagement
Het thuiswerken heeft medewerkers op behoorlijke afstand gezet van
de cultuur van onze organisaties. Alle artefacten (zichtbare en waarneembare cultuurdragers zoals gebouw kledingcode, inrichting en
uitstraling) zijn langzaam naar de achtergrond verdwenen. Dit geldt ook
voor andere cultuurdragers zoals rituelen en gewoontes. Hoe zorg je
er nu voor dat medewerkers zich ‘weer’ echt verbonden voelen met de
organisatie? Dat het gevoel van trots weer aanwezig is? Dat de heersende
waarden en normen uitgedragen worden? Dat de thuiswerkende medewerker zich niet alleen met de thuiswerkplek identificeert, maar juist
ook met de organisatie.
Het antwoord hierop is complex en afhankelijk van veel factoren. Wat
we in ieder geval weten is dat als je hybride werken centraal zet in je
organisatie, de aantrekkelijkheid van de fysieke werkomgeving van
cruciaal belang is. Zorg dat je de concurrentie met thuis aangaat. Dat
je medewerkers verbindt. Niet alleen aan elkaar, maar vooral ook aan
de organisatie. In goed Nederlands: wees irresistible!
Door het vele thuiswerken zijn we erg op onszelf aangewezen geweest.
Groeien, leren van en ontwikkelen met vooral andere collega’s schiet er
weleens bij in. Toch lastig via een scherm. Terwijl dat groeien, leren en
ontwikkelen juist zorgt voor die binding met de organisatie en daarmee
je eigen stappen voorwaarts. Try, Fail, Learn, Repeat mag weer prominent
op de agenda!
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Community
Verbinding met collega’s en de organisatie was altijd al
belangrijk, maar is met het hybride werken nóg belangrijker
geworden. Juist als werken niet meer per definitie plaatsvindt op het eigen kantoor heb je als werkgever de taak
om binding te houden met alle medewerkers. Zij maken je
organisatie.
De (hybride) community van je organisatie is dé plek
waar deze verbinding tot stand komt. Enerzijds wil je op
kantoor werken met je team, anderzijds wil je ook collega’s
ontmoeten van andere teams. Hoe dat opgelost wordt? Juist,
één centrale plek waar je elkaar ontmoet die ervoor zorgt
dat je in verbinding staat met ál je collega’s, fysiek en/of
digitaal. En naast ontmoeten is dit de plek waar je van elkaar
leert. Hoe ervaart je collega het hybride werken? Wat zijn
succesverhalen en wat zijn de verbeterpunten in dit ‘nieuwe
werken’?
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Dialoog &
leiderschap
Nu iedereen meer op afstand werkt gaat leidinggeven nog
meer over bezieling. Het bij elkaar brengen van mensen,
het geven van vertrouwen en het neerleggen van verantwoordelijkheden bij medewerkers. Sturen op aanwezigheid
en hybride werken gaan namelijk niet meer samen.
Leidinggeven aan hybride teams gaat juist om het
inspireren, het geven van vrijheid, contact maken met
anderen, luisteren en verantwoordelijkheid geven. En dat
het team deze verantwoordelijkheid draagt en structuren en
methoden gaat ontwikkelen die hen helpt om het resultaat
te behalen.
Management by walking around maakt plaats voor management by calling around. Want verbinding maken met het
team en teamleden blijft een van de belangrijkste opdrachten
van elke leidinggevende.

Leadership is a way of thinking,
a way of acting and, most
importantly, a way of communicating

