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Beste lezer,

Door de huidige pandemie hebben we allemaal ervaring opgedaan met hy-
bride werken. En, zoals recente studies aantonen, is werken op afstand niet 
meer weg te denken. Daarom is het belangrijk na te gaan wat bedrijven en 
leidinggevenden van deze ervaring kunnen leren en hoe ze die, met het oog 
op de toekomst, kunnen toepassen.

Degenen die denken dat ze op dezelfde voet kunnen doorgaan als in het 
verleden en slechts af en toe online of het thuiskantoor gebruiken, vergissen 
zich. Hybride werk stelt ons allen - en leidinggevenden in het bijzonder - voor 
grote uitdagingen. Aangezien geen twee medewerkers hetzelfde zijn en de 
motieven die hen in hun werk drijven uiteenlopen, zullen er verschillen zijn in 
hoe zij reageren op kantoor- en thuiskantooromgevingen. Leidinggevenden 
zullen dan ook empathisch moeten reageren door oplossingen te bieden 
die aan specifieke behoeften voldoen. Ook de bedrijfscultuur speelt hier een 
belangrijke rol. Hoe creëer je een gevoel van saamhorigheid onder collega‘s 
als de meesten van hen op afstand werken? Wat moet je in je bedrijfscultuur 
introduceren? Kortom, wat kun je doen om ervoor te zorgen dat IEDEREEN 
zich op zijn gemak voelt en ook als team kan groeien?

En last but not least, een stabiele technische infrastructuren met bijbeho-
rende tools die asynchroon en online samenwerken kan faciliteren, is van 
vitaal belang om ervoor te zorgen dat werknemers overal en nergens kunnen 
werken. Daarnaast moeten bedrijven ook nadenken over de mate waarin hun 
kantoorruimte moet worden aangepast aan een hybride werkmodel. Laten 
we samen de eerste stap zetten!

JOUW PAWLIK CONSULTANTS TEAM
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Het nieuwe normaal
DEEL I

Op zoek naar een nieuwe maatstaf –  
Wat zijn de voordelen van werken op kantoor of op afstand?

We missen onze favoriete collega, de gezamenlijke lunch en het korte praatje bij de koffieautomaat. Thuiswer-
ken of  ‘Working from Anywhere’ was tot maart 2020 een nicheonderwerp – en toen kwam Corona. Het is nu dui-
delijk dat flexibele vormen van werk ook na het einde van de pandemie het nieuwe normaal zullen zijn. Niettemin 
constateren wij momenteel een toenemende thuiskantoormoeheid.

Van tijd tot tijd willen uitgerekend de digital natives precies 
het tegenovergestelde van de hele tijd online zijn: een digi-
tale detox. Zij willen “digi-log” werken - een mix van  digitaal 
en analoog. Hiervoor moeten bedrijven, managers en 
HR-afdelingen geschikte, individuele modellen ontwikkelen. 
Omdat de werkwereld van morgen hybride zal zijn: kantoor-

werk en werk op afstand zullen naast elkaar bestaan. Zo 
ontstaat ambidexteriteit: er kan iets nieuws ontstaan terwijl 
het beproefde blijft bestaan. Nu komt het erop aan de 
respectieve voordelen te begrijpen. Zij vormen de maatstaf 
voor het hybride werken.

GELIJKHEID Veel functies werken zonder problemen op 
afstand, andere functies vereisen een bijna permanente 
 aanwezigheid ter plaatse. De uitgebreide terugkeer naar het 
kantoor voorkomt de vorming van een tweedeling in het 
 personeelsbestand.

FOCUS Een gestructureerde werkdag op kantoor versterkt de 
concentratie en vereist minder zelfmotivatie.

WAARDERING EN BEGRIP In directe interactie gaan nuances 
niet verloren en zijn er minder misverstanden. Creatieve en inno-
verende processen, aanloopprocessen, ontwikkelings- en kritiek-
gesprekken en alle situaties waarin vertrouwen en persoonlijke 
uitwisseling op alle hiërarchische niveaus van essentieel nut zijn.

WIJ-GEVOEL Saamhorigheid, teamcultuur en identificatie met 
het bedrijf gedijen bij “er zijn”. In het bijzonder zorgt bijvoorbeeld 
de ‘tijd bij de koffieautomaat’ voor uitwisseling en snelle hulp 
en digital natives en teamleden van boven de 50 (silver surfers) 
kunnen zo op een ongecompliceerde manier profiteren en leren 
van elkaars sterke punten.

MENTALE STABILITEIT communicatie van persoon tot per-
soon voorkomt eenzaamheid en isolement. Op kantoor zijn werk 
en privéleven duidelijk gescheiden, waardoor het gemakkelijker is 
om na het werk uit te schakelen.

Voordelen van werken op kantoor

FLEXIBILITEIT leden van verschillende teams kunnen naar 
behoefte spontaan deelnemen aan online vergaderingen. Silo’s 
verdwijnen, kwaliteit en output stijgen. Afdelingsoverschrijdende 
agendapunten kunnen doeltreffender worden afgehandeld en 
gegroeide processen krijgen de kans om te worden geoptimal-
iseerd.

BETROKKENHEID Niet alleen werknemers profiteren van 
het evenwicht tussen werk en privéleven: door op afstand te 
werken bespaart men gemiddeld elke dag zo’n 40 tot 50 minuten 
woon-werkverkeer. Studies tonen aan dat dit de betrokkenheid 
aanzienlijk verhoogt. 

KOSTENBESPARING Bedrijven kunnen kiezen voor desk-sha-
ring en zo hun kantoorruimte verkleinen. Een verhuizing naar 
een goedkopere locatie is ook denkbaar. Minder zakenreizen 
bespaart ook kosten en minimaliseert de ecologische voetafdruk.

Voordelen van werken op afstand
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We staan allemaal aan het begin van een reis naar het Nieuwe Normaal. Met een passie voor mensen willen wij bij PAWLIK 
impulsen en oriëntatie bieden op deze weg. We helpen je met:

 › Het verduidelijken voor welke uitdagingen je bedrijf staat

 › Het opleiden van medewerkers om efficiënt en tevreden te blijven in de nieuwe omgeving

 › Ontwikkelen van een nieuwe cultuur en verankering van nieuw gedrag en een nieuwe mindset. 

Wij zijn altijd persoonlijk bereikbaar voor vragen en specifieke ondersteuningsverzoeken.

JOUW PAWLIK-TEAM 
office@pawlik.nl

1 / HET NIEUWE NORMAAL 

De hybride werkwereld probeert de voordelen van 
kantooraanwezigheid en telewerken te combineren.

2 / KANTOOR OF THUISKANTOOR 

Wat is het juiste evenwicht tussen werken op afs-
tand en op kantoor? Wij geven impulsen voor het 
zoeken naar de ideale weg.

3 / HYBRIDE BETROKKENHEID  

Verschillende motieven drijven werknemers: Hoe 
krijgt iedereen wat hij nodig heeft in een hybride 
werkwereld?

4 / HYBRIDE LEIDERSCHAP

Welke nieuwe vaardigheden hebben managers nodig 
om werknemers in de toekomst te motiveren? 

5 / HYBRIDE CULTUUR 

Nieuwe cultuur en rituelen creëren een gevoel van 
“wij” op afstand.

6 / HYBRIDE EMPLOYEE JOURNEY

Werving van werknemers, on-boarding, 
 personeelsontwikkeling: hybride HR biedt 
 uitdagingen en kansen.

7 / HYBRIDE ORGANISATIE 

Welke voorwaarden hebben we nodig om asyn-
chroon, resultaatgericht te kunnen werken? 

8 / DE TOEKOMST VAN HET KANTOOR 

Low-touch, collaborative office: inspiraties voor 
kantoorwerelden in het nieuwe normaal

9 / TERUG NAAR KANTOOR

De terugkeer naar het kantoor moet de bedrijfsstra-
tegie en persoonlijke behoeften verenigen

10 / HYBRIDE READINESS CHECK

Waar staat jouw bedrijf ten opzichte van de nieuwe 
hybride werkwereld? Onze readiness check helpt je 
om het te organiseren.

Onze TOP 10 impulsen voor “Hybride werken”
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Homeoffice vs. Kantoor
DEEL II

DE JUISTEBALANS: Hoeveel kantoor hebben we nodig? Een waar?

Homeoffice macht produktiver? Das war eine Momentaufnahme. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das 
Stresslevel vieler Mitarbeitenden deutlich stieg und die hohe Produktivität an ihren Kraftreserven zehrte. 

De homeoffice maakt je productiever. Maar, dat was 
slechts een momentopname. Intussen is duidelijk gewor-
den dat het stressniveau van veel medewerkers aanzienlijk 
is toegenomen en dat de hoge productiviteit hun energiere-
serves heeft aangetast. 

Veel medewerkers waren (over)geëngageerd en om uiteen-
lopende redenen voortdurend beschikbaar tijdens de pan-
demie: Uit angst om als niet productief gezien te worden, of 
uit loyaliteit en de wens om een steunpilaar van het bedrijf 
te zijn tijdens de crisis. Maar ook om de pas verworven 
autonome manier van werken niet in gevaar te brengen. 

 Tegelijk voelden velen zich eenzaam en geïsoleerd. Het 
verlangen naar persoonlijke uitwisseling met collega's gro-
eide en online vergaderingen werden steeds vermoeiender. 
Met als gevolg dat niet alleen de frustratie, maar ook het 
aantal burn-outs toenam.

Bijgevolg staan alle bedrijven momenteel voor dezelfde 
vraag: moeten we onze medewerkers weer op kantoor 
laten werken zodra de pandemie dat toelaat? De meningen 
lopen sterk uiteen: van voorstanders van aanwezigheid tot 
virtual-first strategieën, het is er allemaal. 

Er is een elegante middenweg: hybride werken. Het combi-
neert de voordelen van kantoorwerk en werken op afstand. 
Maar waar ligt het juiste evenwicht? 1 dag op kantoor, half 
en half - of heb je liever 80% aanwezigheid? De meeste be-
drijven richten zich bij deze beslissing op de behoeften van 
hun medewerkers. Tegelijkertijd is het echter ook belangrijk 
rekening te houden met de wensen van de klanten en de 
bedrijfsstrategie. 61% VAN DE 

31-40 JARIGE 
WERKNEMERS  

VOELEN ZICH OPGEBRAND 
DOOR WERKEN OP AFSTAND. 

(CAPGEMINI, 2021



7

3

4
5

NIET ALLE THUISKANTOREN ZIJN HETZELFDE 
Volgens de Microsoft Trends Studie (2021) heeft 41% van de 
thuiswerkers een jaar na het begin van de pandemie nog steeds 
geen kantooruitrusting. Niet iedereen heeft thuis de apparatuur, 
de ruimte en de gemoedsrust om zich in te stellen voor het werk 
op afstand. Plan budget voor beeldschermen, ergonomische 
bureaustoelen, enz. om welzijn en motivatie in het thuiskantoor 
te bevorderen. Als alternatief kun je gedeelde bureau-oplossin-
gen aanbieden voor wie helemaal niet thuis kan of wil werken.

TOPPRESTATIES DOOR DUIDELIJKE REGELS 
"Ik werk gewoon vanuit huis wanneer ik er zin in heb!" Hoewel 
dit verleidelijk klinkt, leidt het er onvermijdelijk toe dat sommige 
werknemers onzichtbaar worden. Daardoor wordt het voor 
leidinggevenden moeilijk om goede prestaties te erkennen en te 
belonen, en ook om dalingen in de motivatie tijdig op te merken 
en tegen te gaan. Stel daarom duidelijke regels of deadlines op 
die iedereen houvast geven.

LEIDERS HERDEFINIËREN ZICHZELF 
Hybride werken vereist een heroverweging en nieuwe competen-
ties van managers. Om teams op afstand te motiveren, hebben 
ze empathie en vertrouwen in "hun mensen" nodig. Tegelijk 
beslissen ze over doelen, beoordelen ze prestaties en zorgen 
ze voor het sociale cement tussen de werknemers. Om hiervoor 
toegerust te zijn, hebben managers training nodig.

1

2

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN IN PLAATS VAN 
DEZELFDE VEEN ZILVEREN KOGELOOR IEDEREEN  
Realiseer je dat je individuele oplossingen nodig hebt voor ver-
schillende taken, afdelingen en medewerkers. Om uit te vinden 
wie wat nodig heeft, maak je persona's van de medewerkers en 
vraag je je af: Welke uitdagingen, activiteiten en voorkeuren heeft 
de persoon in kwestie? Hoe ziet hun typische werkdag eruit? Op 
basis hiervan ontwikkel je een op maat gemaakt concept.

TRANSPARANTIE CREËERT BEGRIP  
Individuele collega's kunnen vanwege hun rol minder profijt heb-
ben van hybride werken dan anderen. Iemand die achter de recep-
tie werkt, zal bijvoorbeeld nauwelijks aan thuiswerken kunnen 
doen. Om frustratie te voorkomen, betrek je zulke werknemers bij 
de planning. Duidelijke communicatie zorgt er ook voor dat alle 
collega's weten en kunnen begrijpen wie waar werkt en om welke 
reden.

Homeoffice vs. Kantoor

Probeer de mogelijkheden uit en leer ervan. We betreden allemaal nieuw terrein en zullen onderweg fouten maken. Leg 
je niet te vroeg vast op één pad. Daag je teams uit om te experimenteren. Zorg ervoor dat iedereen zijn ervaringen deelt, 
verzamelt en ervan leert.

We hebben vijf thema‘s rond dit onderwerp 
bij elkaar gebracht om je te helpen met het 
beantwoorden van de vraag: Allemaal terug 
naar kantoor of niet?
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Hybride  
Engagement

DEEL III

Wat moet de individuele medewerker leveren in een hybride werkomgeving? 

Ieder mens heeft een andere behoefte aan nabijheid, aandacht, rust of uitwisseling. Zo werkt de een liever op afstand en 
de ander op kantoor. Als je al je medewerkers op dezelfde manier behandelt, zullen sommigen onvermijdelijk tekort-
komen. Ontevredenheid en een daling van de prestaties zijn het gevolg. Managers moeten daarom begrijpen wat de 
medewerkers motiveert en daarmee rekening houden in hun hybride aansturing.

Een betrouwbaar referentiepunt wordt geleverd door de persoonlijke krachtbronnen, motieven genoemd: Mensen zijn 
ofwel overwegend machts-, prestatie- of relatiegericht. Zoek uit wat de medewerkers drijft en hoeveel thuiswerk en 
aanwezigheid op kantoor goed voor hen is.

Machtsmotief Prestatiemotief Relatiemotief

PRO REMOTE

Krachtig gemotiveerde teamleden genie-
ten van autonomie, vrijheid en flexibiliteit. 
Ze houden ervan hun eigen tijd en manier 
van werken te beheren.

PRO KANTOOR

Machtgemotiveerde mensen gebruiken 
het kantoor als een „podium“. Laten 
zien wat ze kunnen en wie ze zijn geeft 
ze energie. In het thuiskantoor zijn de 
momenten van zelfexpressie echter veel 
zeldzamer en moeilijker.

Conclusie: In de hybride omgeving 
heeft het krachtmotief regelmatig 
echte contacten nodig om energie te 
krijgen uit erkenning en om de sterke 
kanten uit te leven.

PRO AANWEZIGHEID

Prestatie-gemotiveerde mensen zijn geen 
natuurlijke netwerkers. Het kantoor helpt 
hen om sociaal verbonden te blijven en 
ideeën uit te wisselen. De directe vergelij-
king van prestaties op kantoor geeft velen 
ook een sterke stimulans om toppresta-
ties te leveren. 

PRO REMOTE

Virtueel werk gedijt bij zelfmotivatie. 
Prestatie-gemotiveerde mensen kunnen 
en willen dit. Ze werken graag ongestoord 
met diepgaande inhoud. Tijden zonder 
telefoontjes of e-mails bevorderen de 
concentratie.

Conclusie: Prestatie-gemotiveerde 
mensen kunnen goed op afstand 
werken. Zo nu en dan moeten ze 
naar het kantoor komen om zicht-
baar te blijven.

PRO REMOTE

Harmonie is het bepalende motief. 
Mensen die gemotiveerd worden door 
relaties houden daarom virtueel contact 
met hun (favoriete) collega‘s. Tegelijk 
vinden ze het gemakkelijker om zich op 
complexe taken te concentreren in de 
remotemodus. 

PRO AANWEZIGHEID

Ze ervaren werk op afstand echter 
vaak als een isolement waarin ze hun 
kernkracht, empathie, slechts in beperkte 
mate kunnen uitspelen. Ze hebben de 
levendige face-to-face uitwisseling nodig. 

Conclusie: Mensen die gemotiveerd 
worden door relaties zullen het 
thuiskantoor gebruiken als focus-tijd 
en nabijheid zoeken bij collega‘s op 
kantoor.
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Heb je vragen over hybride werken? Stuur ons dan een e-mail of bel ons op! We zijn er voor je op office@pawlik.nl 
of 020- 2800 800

MOTIVEVEN HERKENNEN

Probeer de energie-opwekkende elementen van je teamleden 
te identificeren en te categoriseren. Vraag collega‘s welke 
voordelen en uitdagingen zij persoonlijk zien in de vergelij-
king tussen werken op afstand en aanwezigheid op kantoor. 
Word je ook bewust van je eigen voorkeuren en spiegel ze 
aan de hierboven genoemde motieven. 

MOTIVIEVEN METEN

„Beoordeel een boek niet op zijn omslag“. Vaak zijn eerste 
indrukken bedrieglijk en iemand die erg prestatiegericht lijkt 
heeft onbewust een hoog machtsmotief dat gekoesterd wil 
worden.  Werknemers kunnen alleen hun volledige potentieel 
waarmaken als hun onbewuste motieven erkend worden. 
Onze diagnostiek geeft je de antwoorden.

ONTWIKKEL NIEUWE ROUTINES

Je hebt nieuwe kantoorroutines nodig, want uit motiverend 
oogpunt is het zinloos als de werknemers tegelijk op kantoor 
zijn maar alleen naast elkaar werken in plaats van gebruik te 
maken van de samenkomsten. Plan „toneelmomenten“ voor 
de machtsgedrevenen, gelegenheden voor collegiale kracht-
metingen voor de prestatie-gedrevenen en zorg ervoor dat de 
relatie-gedrevenen voldoende contacten hebben.

OVERWEEG ALLE MOTIEVEN

Om de nieuwe werkroutines concreet te maken, is het het 
beste om met verschillende mensen om de tafel te gaan 
zitten, zodat alle drie de motieven in totaal vertegenwoor-
digd zijn. Deze combinatie zal leiden tot veelbelovende 
ideeën waarin elk motieftype zich opgepikt voelt. 

MOTIEFGERICHTE TEAMAFSTEMMING

Maak verschillende motieven en dus de behoeften van 
alle deelnemers tot het centrale thema van je volgende 
teambuildingsessie. Zoek uit welke medewerker wat en 
wanneer nodig heeft om beter over tijdelijke en ruimtelijke 
afstanden te kunnen werken - alleen en in een team. 

TIME-TRACKING

Mensen hebben de neiging om in hun eigen comfortzone 
te blijven en manieren van werken te kiezen die bij hun 
eigen motieven passen. Dit kan ertoe leiden dat andere 
aspecten van samenwerking verwaarloosd worden. Maak 
een dagboek om bij te houden hoeveel kracht-, prestatie- 
en relatie-gemotiveerde tijd je besteedt. MyAnalytics in 
MSTeams kan je hierbij helpen.

Motieven bewust gebruiken - zo werkt het
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Hybride Leidershap

Een goede hybrideleider worden kost tijd. Van wat wij en onze klanten tijdens de pandemie meemaakten, weten 
we nu: Succesvol hybride leiderschap ontwikkelt zich in drie fasen, elk met zijn eigen unieke uitdagingen. Hoe 
lang een fase duurt is heel individueel en hangt af van zowel de complexiteit als de leercultuur van een bedrijf.

FASE 1: REGELEN OP AFSTAND

Als eerste zijn er technische en organisatorische basisvoorwaarden. 
Welke hulpmiddelen gebruikt het team voor hybride werken? Heeft ie-
dereen een laptop, een koptelefoon en een stabiele internetverbinding? 
Welke opleiding is nodig, zodat alle collega‘s de hulpmiddelen en tech-
nologie efficiënt kunnen gebruiken? Onderschat deze fase niet, want 
de ervaring leert dat het tijd kost tot alle medewerkers „100% in staat 
zijn om op afstand te werken“ - en maar heel weinig medewerkers 
zullen na alle maanden thuiskantoor toegeven dat ze zwakke plekken 
hebben in de basisbeginselen. Leidinggevenden moeten ook nadenken 
over hun eigen werkmethoden: Weet je hoe je digitale vergaderingen 
zo kunt modereren dat iedereen aan het woord komt? Je hebt waar-
schijnlijk ook nieuwe processen nodig of iemand die de naleving van 
de gegevensbescherming in de thuissituatie regelt.

FASE 2: LEIDERSCHAP OP AFSTAND

Nu gaat het erom de juiste soft skills te ontwikkelen voor hybride 
leiderschap. Wees erop voorbereid dat deze stap een grote verande-
ring zal zijn. Terwijl communicatie vroeger non-verbaal of op verzoek 
werkte, heb je nu heel andere vaardigheden nodig. Bij videogesprekken 
zijn gezichtsuitdrukkingen en gebaren moeilijk te interpreteren, en via 
e-mail of chat ontstaan al gauw misverstanden. Transparantie, vertrou-
wen, empathie en emotioneel leiderschap zijn hier vereist. Plan tijd in 
voor gezamenlijke virtuele koffiepauzes en geef je medewerkers het 
gevoel dat ze altijd bereikbaar zijn voor vragen.

FASE 3: HYBRIDE PROFESSIONALS

Om de mogelijkheden van „overal en altijd 
werken“ ten volle te benutten, zijn nieuwe 
routines nodig die passen bij alle werkne-
mers en taken. Iemand die aan ingewik-
kelde berekeningen werkt zal bijvoorbeeld 
een rustiger werkplek nodig hebben dan ie-
mand die op communicatief gebied werkt. 
Vroege vogels zijn ‚s morgens het meest 
efficiënt, nachtbrakers worden pas creatief 
na 20 uur. Voor de implementatie moeten 
managers letterlijk „leven en ademen“ in de 
hybride denkwijze. Ze hebben de moed om 
te experimenteren en te leren. Topleiders 
breken silo‘s af, netwerken hele afdelingen 
met elkaar en creëren zo vernieuwende 
teams binnen - en ook buiten - een bedrijf. 
Leiders moeten leren om processen en 
organisaties voor asynchroon werken 
in te voeren, want alleen dan wordt de 
verbinding tussen samenwerking en „altijd“ 
mogelijk.

Wat moeten de leiders van morgen kunnen? 

DEEL IV
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COMPETENTIEMATRIX 2.0

Je wilt hybride werken tot stand brengen en je afvragen: Waar moet ik beginnen? Onze competentiematrix 2.0 geeft advies. Het 
wordt beschouwd als een ijkpunt voor hybride leiderschap en laat zien welke competenties voor welke fase nodig zijn. Om te 
weten te komen waar je staat, neem je gewoon de 15 regels door en vergelijk je kennisniveau met de eisen. Een groen vinkje 
betekent: „Je hebt deze competentie nodig“. Het rode kruis staat voor: „Te vroeg om je er op te concentreren“. En de grijze 
cirkel betekent: „Nuttig, maar niet belangrijk“. Nu weet je welke leemte(n) je moet opvullen.

Ontbreekt het je nog aan vaardigheden in beheer op afstand, begin dan met de basis, zoals het faci-
literen van online vergaderingen. Als dit al goed gaat, concentreer je dan op leiderschap op afstand 
en scherp je zachte vaardigheden aan. Als leidinggeven op afstand al deel uitmaakt van je dagelijkse 
routine, kijk dan eens naar de voordelen van hybride werken, zoals asynchrone werkvormen en het 
afbreken van silo‘s. Bij de uitvoering hiervan is het belangrijk dat je niet tussen de fasen springt, maar 
dat je de vaardigheden de een na de ander verwerft.

Definieren Sie den passenden Entwicklungsplan

Kortom, het leiderschapsmodel moet evolueren in de hybride wereld van het werk. Hybride leiders worden niet alleen meer 
 uitgedaagd, maar zijn ook anders. Ze staan voor de uitdaging hun werknemers het vertrouwen te geven dat ze autonoom 
kunnen werken. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid overdraagt en transparant communiceert. Vaak kan er een gevoel van 
verlies van controle zijn. Gun jezelf daarom voldoende tijd om over je ervaringen na te denken en ervan te leren. Tegelijk is het 
aan de bedrijven om hun leidinggevenden bewust te maken van de veranderde werkomgeving, zodat ze de nodige competenties 
voor hybride leiderschap leren. Het is belangrijk dat alle betrokkenen beseffen dat hybride leiderschap niet van de ene dag op de 
andere gebeurt, maar een voortdurend leerproces is.
Heb je vragen over hybride werken? Stuur ons dan een e-mail of bel ons op! We zijn er voor je op office@pawlik.nl of 
020- 2800 800

Re
m

ot
e 

 
M

an
ge

m
en

t

Re
m

ot
e 

 
Le

ad
er

sh
ip

H
yb

rid
  

Pr
of

es
si

on
al

s

Digital Savvy The ability to work with online tools and to select the most meaningful tools for the 
team

eFacilitation Run online meetings and know how to create impact on the screen

Reduce ambiguity Ensure explicit communication, roles, deadlines etc.

Manage the Basics Provide the necessary environment to work on remote (home office, remote access, 
security etc.)

Digital Socializing Preserve a team culture and identity, create a sense of belonging and avoid isolation

Virtual Empathy Listen and ask the right emotional questions; support the team members in coping 
with the work-life-blending and know their individual context

Motivation over distance Adjust your leadership style to engage your team; know how remoteness affects the 
basic motives

Output Focus Don’t control your team’s time and presence; trust their commitment and focus on the 
output

Purpose driven Create an alignment and trust around a shared and meaningful vision embedded in 
compelling storytelling

Connected to yourself Be self-aware and know your own motives, moments of procrastination, red lines and  
emotions; manage yourself without immediate outside support   

Internal Marketing Make the unseen work of your remote team visible to the rest of the company

Asynchronous Work Design work processes and routines without the need for synchronous coordination 
that enable team members to work anytime

Liquid Organization Design Break down organizational silos; leverage the advantage of remote work by involving 
people from across and outside the organization

Ecosystem Facilitation Bring together the right people at the right time in the right setting – wherever they are 
and regardless of the team

Diversity and Culture 
Bridging

Remoteness allows for much richer diversity and global span in your ecosystem. Brid-
ging the differences brings innovation and creativity.

Required at this stage Too early to focus on Helpful but not core focus
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Hybride Cultuur 

Bedrijfscultuur is van fundamenteel belang voor het succes van een onderneming en de mensen die er werken. Het 
regelt hoe mensen met elkaar omgaan - formeel en informeel. Soms zichtbaar, maar meestal onzichtbaar, schept 
het een band met het bedrijf. Bij elke ontmoeting en elke ervaring geven de medewerkers iets van deze cultuur door 
of vormen ze die opnieuw. In het verleden waren het de gezamenlijke lunches, spontane koffiedates of collectieve 
solidariteit als de zaken stressvol werden. Dit alles heeft ons aan elkaar verbonden.

WAT ALS DE GEDEELDE MOMENTEN ONTBREKEN?  

Maar wat als werknemers elkaar zelden live zien? Wat als werkprocessen fundamenteel veranderen door hybride werk? 
Dit alles stelt bedrijven voor de uitdaging om hun bedrijfscultuur aan te vullen met elementen die werken in de hybride 
werkomgeving. Alleen wie het „hoe-wij-werken“ aan de nieuwe situatie aanpast, zal gemotiveerde werknemers aantrekken 
en behouden.

DE MOTIVATIE NEEMT AF 

In feite stellen we echter vast dat dit zelden gebeurt. Steeds meer werknemers op overwegend remote werkplek-
ken denken erover om van baan te veranderen. Afhankelijk van het motief dat hen energie geeft en de frequentie 
waarmee ze op afstand van de fysieke werkplek werken, neemt hun motivatie af. De oorzaken zijn bijna altijd 
identiek:

 › Ze verliezen het gevoel voor de verwachtingen die aan hen gesteld worden.

 › De waarden en overtuigingen van het bedrijf vervagen.

 › Interacties met collega‘s worden minder frequent en meer digitaal.

 › De geringere steun van de leidinggevende maakt dat ze zich onzeker voelen.

 › Hun prestaties worden niet meer onmiddellijk of helemaal niet meer gezien.

de olie in de hybride versnellingsbak

DEEL V



13

BINDEN HEEFT NIEUWE MANIEREN NODIG  

Om een gevoel van saamhorigheid en loyaliteit tot stand te brengen, moeten nieuwe collectieve rituelen gevonden worden! 
Hetzij door vaste kantoordagen, hetzij door verhoogde teamevenementen. Het budget dat door kleinere kantoorruimtes 
wordt uitgespaard, moet zinvol gebruikt worden en momenten van identificatie creëren. 

Daartoe moeten alle betrokkenen - binnen een bepaald organisatorisch kader - instemmen met nieuwe gemeenschappe-
lijke spelregels. Succesvolle cultuurverandering lukt alleen met oprechte deelname van alle betrokkenen, zowel managers 
als werknemers, en transparantie. 

Alleen weten waar we heen willen en waar we nu zijn verandert niets aan de huidige bedrijfscultuur. Maak van de 
getroffenen belanghebbenden! Houd teamworkshops om de resultaten van de Cultuurscan te delen en samen te 
beslissen over de nodige initiatieven. Om hybride werken tot een succes te maken, begint elk team op een andere 
plaats en zal het zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Zoals met alle cultuurveranderingsprocessen zal dit niet 
van de ene dag op de andere gebeuren. Zoek de nodige formats om succesvolle hybride teams zichtbaar te ma-
ken en laat zien dat het werkt.

4) CULTUUR BLUEPRINT 

 Vier stappen naar een hybride bedrijfscultuur

Maak samen met je team een evaluatie van waar je 
staat: 

 › Waar zijn we trots op in de manier waarop we 
vroeger werkten? En: willen we dit blijven volhou-
den? 

 › Wat heeft ons altijd geërgerd of heeft nooit voor 
ons gewerkt? 

 › Wat verwachten we van een hybride werkcultuur? 

 › Welke grenzen, zorgen en angsten hebben we als 
we aan deze nieuwe samenwerking denken?

De bespreking van deze vier punten geeft je input 
voor de tweede fase.

1) EMOTIONELE SWOT 2) CULTURELE VERANDERING

Vat de eerste stap samen in een overzicht. Hierin 
moeten alle kenmerken en waarden van de samen-
werking opgesomd worden die moeten evolueren 
van ... naar ... Enkele voorbeelden die in verband 
met hybride werk een cruciale rol zullen spelen, 
kunnen zijn:

Deze spanningsvelden in de culturele ontwikkeling 
vormen de dimensies die je in stap drie meet.

Afwachten en zien zelf geïnitieerd

kritisch rustig

perfectionist enthousiast om te experimenteren

ongeduldig welwillend

van naar

In de eerste stap heb je de kwalitatieve plaats van de 
transformatie bepaald. Met behulp van personeelsen-
quêtes zorg je ervoor dat je - ook kwantitatief - precies 
weet waar je teams en afdelingen momenteel staan. 
Grondige analyses stellen je niet alleen in staat de 
status quo te meten, maar ook om de nodige hefbo-
men te vinden.

3) CULTUURSCAN
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De werknemerservaring evalueren

„Waarom sta ik eigenlijk elke morgen op en ga ik werken?“ Doelgerichtheid, betrokkenheid en werknemerservaring 
stonden al vóór de pandemie in de top 10 van leiderschapstrends. Met hybride werk komen deze onderwerpen nog 
meer in het vizier. Doelgerichtheid, d.w.z. de zin en waarde zien van het eigen werk binnen de onderneming, geeft de 
werknemers energie. En bedrijven profiteren op hun beurt van betrokken werknemers. De klassieke win-win situatie, 
die ook in de hybride wereld van het werk gehandhaafd moet worden. Maar hoe slagen bedrijven erin om in het nieu-
we normaal een succesvolle reis van werknemers in kaart te brengen? 

De laatste maanden hebben we vaak van onze cliënten 
gehoord dat doel- en identificatiemomenten nog belangrij-
ker zijn geworden. Dit is begrijpelijk, want vooral in crisis-
situaties zoeken mensen een anker dat hun vertrouwen en 
oriëntatie geeft. Het louter afwerken van taken houdt de 
mensen misschien bezig, maar het maakt de werknemers 
op lange termijn niet gelukkig en wekt geen vertrouwen in 
het bedrijf.  

Een mooie presentatie is niet voldoende om het doel 
voor alle teams tastbaar te maken. Een bedrijf kan een 
geweldige visie hebben - als de CEO die maar één keer 

presenteert en ze daarna niet in praktijk brengt, zal dat 
geen goede werknemerservaring opleveren. Een doel wordt 
pas geloofwaardig als het in alle fasen van het leven van 
de werknemer „beleefd“ kan worden. En dat betekent vanaf 
de sollicitatie tot het moment dat de werknemer het bedrijf 
verlaat.

Tussen haakjes: Ook managers profiteren van de renais-
sance van zinvolle doelen. Waar team en teamleiding elkaar 
vertrouwen, wordt controle overbodig. Leiders kunnen ein-
delijk hun tijd verstandiger gebruiken, zoals we beschreven 
in deel 4 „Hybride Leiderschap“.

De zes centrale raakpunten in de hybride werkdag

Hoe kun je ervoor zorgen dat je medewerkers cultureel geëngageerd zijn en blij zijn dat ze in elk stadium van hun dienst-
verband met de onderneming aan je gemeenschappelijke doelen werken.

1 / VIND

Als je tegenwoordig talent wilt aantrekken, heb je nieu-
we personeelsadvertenties nodig. Een duidelijk ja tegen 
flexibel werken en een zinvol verhaal zullen ervoor zorgen 
dat sollicitanten je bedrijf als modern en op de werknemer 
gericht ervaren.

Hybride werken biedt je bedrijf ook voordelen, want het 
profiteert van geografische onafhankelijkheid. Met hybri-
de werkomgevingen kun je overal ter wereld werknemers 
vinden. Ondersteun je managers actief bij het in overwe-
ging nemen van sollicitanten die niet op de bedrijfslocatie 
wonen en voer virtuele sollicitatiegesprekken met hen. Het 
is belangrijk om niet alleen de vakbekwaamheid te testen, 
maar ook de culturele fit. Persoonlijkheidsdiagnostiek kan 
je hierbij helpen.

2 / ONBOARDING

Het was zeker een van de moeilijkste taken voor HR af-
delingen om nieuwe collega‘s op afstand te verwelkomen. 
Onboarding heeft veel te maken met mensen leren kennen. 
Herzie dus je onboarding processen met de nadruk op: Wat 
kunnen werknemers op afstand leren - en waar hebben ze 
direct contact nodig? Aan bedrijfspresentaties of veilig-
heidsbriefings kun je goed in het thuiskantoor deelnemen. 
De nieuwe favoriete collega‘s daarentegen vind je eerder bij 
de koffieautomaat op kantoor. 

Stel een plan op voor de eerste paar weken waarin duidelijk 
gestructureerd wordt wanneer nieuwe medewerkers in het 
thuiskantoor zijn en wanneer op kantoor. Als het alleen mo-
gelijk is dat de mensen elkaar virtueel leren kennen, praat 
dan niet alleen over taken, maar ook over doel en gemeen-
schappelijke doelen. Dit loont in termen van doelgericht-
heid en schept een emotionele band.

De renaissance van betekenisvolle doelen

DEEL VI
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De werknemerservaring evalueren

BRON: BULJAN & PARTNERS GMBH

6 / AFSCHEID

: Net als onboarding is afscheid van elkaar nemen een delicaat moment dat uit respect voor de 
werknemer niet op afstand moet gebeuren. Hier is de aanbeveling duidelijk en eenvoudig: het 
afscheidsgesprek moet ook in de toekomst face to face plaats vinden.

3 / GROEI

Verdere ontwikkeling is voor veel werknemers een enorme bron van kracht. De pandemie heeft laten zien hoe goed leren 
op afstand werkt, als de hulpmiddelen maar goed genoeg zijn. Met één uitzondering: sociaal leren lijdt sterk in een hybride 
context. Kantoren van de toekomst moeten juist met dit probleem rekening houden: we hebben ruimten nodig waar 
mensen met en van elkaar kunnen leren. Groepswerkkamers voor projectteams en werkcafés waar de werknemers in een 
ontspannen sfeer ideeën kunnen uitwisselen zijn mogelijk. 

Ook de prestatiebeoordelingen moeten herzien worden. Want nieuwe, kwalitatieve competenties zullen in het hybride da-
gelijkse leven aan belang winnen - zoals zelfsturing, directe communicatie, stakeholder management en interne marketing.

4 / CONSOLIDEER

Hier komen de meeste operationele HR 
zaken samen, zoals contracten, salarissen, 
voordelen, werkorganisatie of persoonlijke 
omstandigheden. Er is momenteel een 
lange lijst van onderwerpen die in alle HR 
afdelingen opnieuw ontworpen moeten 
worden. Hebben we thuiswerkcontracten 
nodig? Wie heeft toegang tot gedeelde 
bureau oplossingen? Hoe zit het met 
bedrijfsauto‘s? En: „Baas, kan ik voor drie 
maanden naar Thailand vliegen en van 
daaruit werken?“ 

5 / VERANDER

In veel bedrijven zijn de muren tussen afdelingen de laatste maanden hoger 
geworden; men kruiste elkaar immers zelden. Maar soms was het ander-
som: silo‘s krompen omdat er minder barrières voor samenwerking waren 
dankzij virtuele samenwerkingshulpmiddelen. Als dit in jouw bedrijf het 
geval is: gefeliciteerd! Niet alleen werken je interne processen er beter door. 
Het is ook de basis voor werknemers om intern, d.w.z. buiten hun eigen 
team, carrière te maken. Voor alle anderen: Zorg ervoor dat nieuw ontstane 
silo‘s weer verdwijnen. Mensen voelen zich misschien het prettigst in hun 

„luchtbel“, maar ze zijn pas duurzaam verbonden met een bedrijf en ontwik-
kelen zich als ze alle afdelingen kennen en weten wat er waar gebeurt.



16

De hybride organisatie

Het goede nieuws eerst: veel van wat je nodig hebt voor een hybride organisatie hoef je niet opnieuw uit te vinden. 
Gedecentraliseerd, in de tijd verschoven en flexibel werken werd al vóór de pandemie in praktijk gebracht en geschikte 
processen werden uitgetest. Hier is het ook de moeite waard dat kleine en middelgrote ondernemingen iets van multi-
nationals leren om de juiste randvoorwaarden voor het nieuwe normaal te scheppen. Het zal echter niet triviaal zijn. Een 
gevaar schuilt in het feit dat extra rapportagelijnen en -processen hybride werk ingewikkelder maken en dat bedrijven er 
niet in slagen de voordelen van hybride werk te benutten. We hebben drie gebieden vastgesteld die centraal staan voor 
een hybride organisatie die haar naam waardig is. Lees hieronder eerst over de problemen die we waarnemen. Daarna 
geven we je een aantal eerste aanbevelingen.. 

ONZE PROCESSEN ZIJN INGESTELD OP SYNCHROON WERKEN 

Synchrone samenwerking is zo diep geworteld in bedrijven, dat in tijden van werken op afstand velen proberen om pro-
cessen die al jaren beproefd zijn over te zetten naar de virtuele wereld. De laatste maanden hebben we waargenomen dat 
werknemers elk uur in gesprekken zitten. Bedrijfsbeoordelingen, dagelijkse stand-ups, operationele beslissingen en zelfs 
het schrijven van rapporten - er werden altijd virtuele vergaderingen belegd. Maar op deze manier verkwanselen we de 
mogelijkheden van hybride werk, de flexibilisering van werk. Als we serieus werk willen maken van „altijd en overal werken“, 
hebben we asynchrone processen nodig voor communicatie, documentatie, beslissingen en rapportage. Alleen dan kan 
focuswerk efficiënt op afstand worden uitgevoerd.

SILO‘S WERDEN ZELFS TIJDENS DE PANDEMIE NIET OPENGEBROKEN

In het verleden hebben groei, specialisatie en arbeidsdeling steeds meer geleid tot de vorming van silo‘s in bedrijven. Be-
vorderd door een scheidende kantoorarchitectuur ontstonden eilanden die op zichzelf goed functioneerden, maar weinig 
werd genetwerkt. Voor sommige van onze klanten was de afstand tussen twee verdiepingen groter dan tussen twee 
kantoren. Zelfs in de afgelegen periode van de pandemie was het zelden mogelijk deze grenzen te doorbreken. Er is echter 
een onvoorstelbare mogelijkheid om samenwerking te reorganiseren in hybride samenwerking. Werknemers kunnen van 
de ene dag op de andere in verschillende teams werken zonder het kantoor te moeten reorganiseren. 

DOELOVEREENKOMSTEN ZIJN NIET GENOEG GEORKESTREERD

In een steeds meer asynchrone samenwerking in meerdere teams wordt het nog belangrijker om het doel aan te scherpen, 
om een duidelijke visie over te brengen. Zoals reeds beschreven in deel 4 - „Hybride Leiderschap“ - zijn doelgerichtheid en 
gezamenlijk ontwikkelde doelen het randvoorwaarden voor hybride samenwerking. Elk individu kan en zal met zijn werk 
meer bijdragen aan het gemeenschappelijke doel. Maar de coördinatie van verschillende activiteiten zal niet langer op 
verzoek werken. De uitvoering van de strategie zal veeleer via een strikte cascade van doelstellingen moeten worden geor-
ganiseerd. Bedrijven hebben gecontroleerde strategieprocessen nodig - inclusief feedback en updates.

Samengevat staan de bedrijven voor de volgende uitdaging: ze moeten de cycli van strategie, planning, budget en ontwik-
keling reorganiseren. Statische 12-maands modellen worden steeds minder belangrijk. 

Lees nu hoe je de hierboven genoemde belangrijkste uitdagingen het hoofd kunt bieden.

Met de juiste structuren draagt het individu bij tot het totale resultaat - overal en altijd  

DEEL VII
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SCHAKEL OVER OP ASYNCHRONE SAMENWERKING

We raden je aan om samen met je teams een overzicht te maken van welk soort samenwerking op welk moment 
nodig is en dan de nodige randvoorwaarden te bepalen. Welke activiteiten worden overwegend alleen uitgevoerd 
en welke vereisen de medewerking van werknemers? Welke daarvan worden momenteel synchroon uitgevoerd - 
en aan welke kan in de toekomst asynchroon gewerkt worden?

Dit resulteert in de volgende samenwerkingsmatrix:

Vooral op het gebied van workflow-gestuurde samenwerking hebben bedrijven nog een hele inhaalslag te maken. Maar 
er is geen tekort aan best practices: geautomatiseerde wekelijkse rapporten over teamactiviteiten, online capaciteit-
splanning, gestandaardiseerde dagelijkse controles in het team en eenvoudige routines zoals het asynchroon maken van 
vergaderagenda‘s zijn maar enkele van de praktijken die snel kunnen worden ingevoerd (de playbooks van GitLab zijn ook 
interessant). Het centrale thema is hier hoe informatie gereorganiseerd en gedocumenteerd wordt. Onder het trefwoord 

„toegankelijkheid“ gaat het erom de ad-hoc communicatie van de „9-tot-5 kantoorwereld“ te vervangen door systemen en 
hulpmiddelen, zodat de werknemers precies weten waar ze relevante informatie kunnen vinden.

BREEK DE SILO‘S AF

De pandemie leerde ons: overal in de organisatie werden crisisteams gevormd in slechts enkele dagen, zelfs uren. In 
online vergaderingen was het gemakkelijk om flexibel samengestelde teams te mobiliseren. Breng deze ervaring en 
bekwaamheid over op je dagelijkse bezigheden. Talrijke vormen van netwerkorganisatie zoals „Liquid Organisations“ of 

„Holacracy“ kunnen als blauwdruk dienen. De uitdaging van duidelijke verantwoordelijkheden en voortdurend veranderende 
rollen die verwarrend worden, kan vandaag heel gemakkelijk opgelost worden met nieuwe hulpmiddelen die lijken op een 
interne LinkedIn.

WERK MET RESULTAADCASCADES 

Zoals hierboven uiteengezet, moeten de cycli van strategie, planning, budget en ontwikkeling vervangen worden door dy-
namische en continue processen die de individuele bijdrage van de werknemers garanderen. Dat bedrijven hiertoe in staat 
zijn - vaak tegen alle verwachtingen in - hebben de meesten tijdens de crisis bewezen. In toenemende mate zijn er metho-
den voor het stellen van doelen gebruikt die de werknemers integreren. Zo hebben bedrijven OKR‘s („Objectives and Key 
Results“) nieuw leven ingeblazen. Dit is een eerste stap. Nu is het zaak deze dynamiek om te zetten in een systematisch 
strategisch planningsproces. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de visie en strategie in een hybride samen-
werking kunnen worden uitgevoerd. 

Maar hoe organiseer je deze heroriëntatie? Uit onze ervaring kunnen we gerust zeggen: zonder chauffeur, een „hybride 
officier“, verandert er weinig. Hij of zij heeft een duidelijk mandaat nodig en de nodige competenties om geen middel 
onbeproefd te laten om creatieve initiatieven aan elkaar te koppelen. Bedrijven mogen het niet aan het toeval overlaten dat 
er een consistent hybride kader ontstaat. Ze hebben bekwame verantwoordingsplicht nodig.

ASYNCHROON

SYCHROON

INDIVIDUEEL

werkstroom
gestuurd

focus
werk

co-creation9-to-5

SAMENWERKING
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2.0 Hybride kantoor 
In de eerste zeven delen van onze hybride serie hebben we veel aspecten van het Nieuwe Normaal bekeken: Motivatie, 
Leiderschap, Werknemerservaring, Organisatie en Cultuur. Afhankelijk van het evenwicht dat je gevonden hebt tussen 
remote en aanwezig, zal dit resulteren in eisen voor je kantoorruimte. 

In het algemeen kunnen vier varianten van de toekomstige kantoorwereld worden onderscheiden.

„ZOALS VROEGER“ 

Als de nadruk overwegend op aanwezigheid blijft liggen, 
verandert er weinig in het kantoor en blijf je in de klassieke 
opzet veel kamers voor focuswerk en vergaderzalen nodig 
hebben. We raden je echter aan ook te denken in termen 
van „activiteit-gericht werken“ en moderne ruimtes in te 
richten voor informele ontmoetingen, telefoneren, reflectie 
en creativiteit. 

CO-CREATIE

Als je voor focuswerk eerst op virtueel vertrouwt, verande-
ren de eisen aan het kantoor fundamenteel. Het kantoor is 
er om collega‘s te ontmoeten - niet om alleen achter een 
bureau te zitten. Je zult zeker enkele geluiddichte „tele-
fooncellen“ nodig hebben en kleine kamers voor vertrouwe-
lijke gesprekken, maar heel weinig afzonderlijke kantoren. 
Omdat niet alle werknemers tegelijk op kantoor zullen 
zijn, moet je investeren in technische apparatuur van hoge 
kwaliteit. Uitstekend geluid en beeld zijn vanzelfsprekend, 
maar ook digitale whiteboards (zoals de Surface Hubs) 
vergemakkelijken de samenwerking tussen aanwezigheid 
en afstand.

HUB GEBASEERD

Een voordeel van hybride werken is dat werknemers niet 
meer in het hoofdkantoor van het bedrijf hoeven te wonen. 
Op middellange termijn kan het voor bedrijven de moeite 
waard zijn om naast hun hoofdkantoor ook kleine kantoor-
hubs in andere steden op te zetten. Deze co-creatie ruim-
ten maken het mogelijk om decentraal te vergaderen. Als 
je team daarvoor (nog) te klein is, kunnen abonnementen 
op gedeelde kantoren die werknemers als alternatief voor 
een thuiskantoor gebruiken, helpen.

ALLEEN OP AFSTAND

De meest radicale vorm van het nieuwe normaal is de af-
schaffing van kantoorruimte. Deze optie zal zeker niet voor 
alle sectoren, activiteiten en bedrijfsafdelingen mogelijk zijn, 
maar er zijn al talrijke bedrijven - vooral in de sector IT of 
online diensten - die deze weg uitproberen. We zijn nieuws-
gierig naar de ervaringen en wat we ervan kunnen leren.

DEEL VIII
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Nu zijn de meeste bedrijven nog niet op het punt dat ze een nieuw kantoorgebouw plannen. Veranderingen in de 
kantoorinrichting zijn duur en zijn meestal langdurige projecten. Dit is precies waarom je nu moet beginnen om 
je hybride model aan je bedrijfsstrategie te koppelen. Uitgaande van de vraag „Welk evenwicht tussen veraf en 
aanwezig past bij ons bedrijfsmodel en onze strategie?“, moet er een nauwe coördinatie zijn tussen strategie, 
personeelsbeleid, IT en voorzieningenplanning. 

De volgende overwegingen zijn belangrijk:

 › Welke kantooromgevingen weerspiegelen de 
bedrijfsstrategie en de behoeften van je mede-
werkers?

 › Welke concrete concepten kunnen hieruit afge-
leid worden? Laat je hierover adviseren door een 
binnenhuisarchitect, bijvoorbeeld.

 › Is het vooral een kwestie van kantoorruimte 
anders inrichten of ruimte inperken?

 › Wat zijn je eisen voor vergaderzalen? De nadruk 
ligt hier vooral op de technische uitrusting om 
remote en aanwezigheid soepel te combineren.

 › Hoe zorg je voor een eerlijke en gemakkelijke 
boekingsprocedure voor de lokalen? Met een be-
perkt aantal kamers is het belangrijk dat iedereen 
die naar het kantoor wil komen een plaats vindt. 
Je hebt dus een flexibele en voortschrijdende 
capaciteitsplanning nodig.

 › Hoe kun je ervoor zorgen dat het thuisgevoel niet 
verloren gaat ondanks het flexkantoor? Een idee 
zou zijn om afsluitbare kasten te maken waarin 
de werknemers persoonlijke voorwerpen kunnen 
bewaren (foto‘s, favoriete mokken...) en die dan 
meenemen naar hun respectieve werkplekken.

ONTWERPEN VAN DE KANTOORWERELD

 › In welke mate kun je de werknemers ondersteu-
nen bij het inrichten van een ergonomische en 
probleemloze werkplek (meubelbonnen, gratis 
snel internet, enz.)? Stel duidelijke regels op over 
welke kosten de maatschappij zal dekken.

 › Waar moet je rekening mee houden op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, 
arbeidsrecht en belastingrecht? Het is belangrijk 
te weten of werknemers thuis moeten werken 
omdat er niet genoeg kantoren zijn, of dat thuis-
werken een vrijwillige keuze is. Dit heeft gevolgen 
voor de bedrijfsovereenkomst en voor de arbeid-
sovereenkomsten.

 › Hoe kun je ervoor zorgen dat werknemers ook 
in het thuiskantoor gebruik kunnen maken van 
bedrijfsvoordelen? Denk bijvoorbeeld aan maal-
tijdsubsidies of kinderopvangbonnen.

 › En last but not least: Welke voorzorgsmaatrege-
len voor gegevensbescherming moet je nemen?

ONTWERPEN IN HUIS/MOBIEL KANTOOR
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Terug naar kantoor 
Het precieze einde van de pandemie is onzeker. Toch is het goed om te kijken naar 
de overgang naar het Nieuwe Normaal, die we in drie fasen verdelen.

FASE 1: VEILIGHEID EN VERLANGEN NAAR SOCIALE INTERACTIE  

De overgang van crisismodus naar het nieuwe normaal verloopt langzaam, voorzichtig en meestal onbeheersbaar. Er is 
niet EEN dag waarop de pandemie voorbij is of waarop bedrijven een evenwicht moeten vinden tussen aanwezigheid op 
kantoor en veiligheid. De huidige kernvragen in de meeste bedrijven zijn dan ook: Wanneer gaan we weer naar kantoor? 
Wie keert als eerste terug? Welke regels hebben we nodig? 2G, 3G, 2G plus - of helemaal niets? 

Naast het zuivere veiligheidsaspect moet in de eerste fase ook aandacht besteed worden aan de emotionele gevolgen van 
de pandemische periode. Sommige werknemers kunnen het woord „Corona“ niet meer horen. Anderen blijven voorzichtig 
vanwege hun gezondheidsgeschiedenis. En sommigen kunnen hun innerlijke band met de werkgever verloren hebben 
omdat ze elkaar nauwelijks gezien hebben. Daarom moeten bedrijven ruimte bieden om samen te leren van de afgelopen 
maanden. Empathie is hier nodig. In het ideale geval geven leidinggevenden deze fase vorm met veel gevoeligheid en so-
lidariteit. Het voelen van de pols tussen vertrek en voorzichtigheid zal in deze fase van cruciaal belang zijn: in 1:1 gesprek-
ken, op teamvergaderingen of met behulp van kleine enquêtes. 

En tenslotte, vier de vreugde om elkaar weer te zien - en in veel gevallen de eerste ontmoeting met nieuwe collega‘s. Geef 
je medewerkers de tijd om ideeën uit te wisselen en elkaar te leren kennen, in plaats van meteen business as usual te ver-
wachten. 

DEEL IX
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FASE 2: GEEN TERUGKEER NAAR HET OUDE NORMAAL - DE LEERCURVE

We veranderden allemaal van routine tijdens de pandemie. En we hebben veel geleerd. Maar we weten ook dat mensen 
de neiging hebben in oude gewoonten terug te vallen. Vooral op kantoormomenten of wanneer de druk om te verkopen 
toeneemt, kunnen leiders en teams teruggrijpen op oude routines omdat dat gemakkelijker is - waarbij ze alle waardevolle 
ervaring die ze hebben opgedaan opofferen. 

Bedrijven die deze valkuil vermijden, nieuwe processen invoeren en hun cultuur omvormen zullen een duidelijk concurrent-
ievoordeel behalen. Aan de outputkant - en ook als aantrekkelijke werkgever in de strijd om talent.

Geef actief vorm aan deze leercurve! Laat het niet aan het toeval over of teams elkaar opnieuw vinden. Loop niet het risico 
verouderde processen nieuw leven in te blazen. Maak een plan, stel een hybride functionaris aan die er voor zorgt. En: 
Betrek alle medewerkers erbij door hen te vragen naar hun behoeften en zorgen. Pas dan zal de stap naar fase drie lukken.

FASE 3: HYBRIDE DE NORM MAKEN

Als het hybride kader eenmaal op zijn plaats is, is het belangrijk je medewerkers te begeleiden op hun weg naar het nieuwe 
normaal. Train teams, coach je managers. Omdat mensen met verschillende snelheden leren, is het belangrijk ook hier 
empathisch te werk te gaan. Als er op een bepaald moment „oud gedrag“ binnensluipt, demoniseer het dan niet verbaal. 
Gebruik liever zinnen als „We doen dit nog niet optimaal“ en ontwikkel de medewerkers dienovereenkomstig. Zet het kader 
op een brede basis (bv. met hybride machtsgebruikers) en maak successen zichtbaar. Praat over wat al goed werkt. 

Wees je er echter van bewust dat dit alles weerstand zal oproepen. Sommigen zullen hybride werk niet begrijpen. Sommi-
gen zullen het niet willen. Dit is typisch voor veranderingsprocessen, we kennen het van ontelbare veranderingsprojecten. 
Maar we weten ook dat veel bedrijven niet van topklasse zijn als het op veranderingsmanagement aankomt. Loop niet 
het risico dat je werknemers vervallen in nostalgie of zelfs cynisme, maar help ze angsten te overwinnen en hun geloof in 
verandering aan te wakkeren. 

In het volgende en laatste deel van de hybride serie geven we je een checklist om alle elementen van het nieuwe normaal 
in je bedrijf af te vinken en geven we je een eerste oriëntatie op je pad.

We zijn opgewonden en kijken uit naar deze reis. Met jou.

Je Pawlik Team
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‘Hybrid Readiness Check’
Als afsluiting van onze hybride serie hebben we een lijst met vragen samengesteld 
om je te helpen je situatie te beoordelen.

De ‘Hybrid Readiness Check’ helpt je te bepalen waar je bent op je weg naar hybride werken en welke stappen je nog te 
wachten staan. Deze vragen zijn bedoeld om te gebruiken in discussie met je team en collega‘s. Je moet hierbij zelfkri-
tisch zijn - met in je achterhoofd de dingen die „nog niet“ bereikt zijn, maar altijd in de zin van „nog niet, maar binnenkort...“ 
Overal zijn bedrijven immers nog maar net begonnen en geen enkele heeft de eindstreep nog niet bereikt. Bespreek als 
team wat er nog meer gedaan kan worden om de volgende stap te zetten - niet om de perfecte en definitieve oplossing te 
bepalen.

Als je bij sommige vragen vastloopt, ga dan gerust terug naar het bijbehorende hybride document, dat de belangrijkste 
informatie over elk onderwerp geeft.

We raden je aan verschillende opties betreffende hybride werk uit te proberen en over elke ervaring na te denken. Dit is 
voor ons allemaal nieuw terrein, dus we zullen zeker fouten maken. Zorg ervoor dat alle teamleden hun individuele weg 
vooruit vinden en dat ze hun respectieve ervaringen verzamelen en delen.

IN-KANTOOR VS. THUISKANTOOR
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

Als manager ben je bekend met de uitdagingen die 
gepaard gaan met hybride werk.

Je hebt een duidelijke bedrijfsbrede hybride 
werkstrategie.

Je hebt behoefte- en taakgerichte hybride 
werkregels die alle medewerkers aanvaarden.

DEEL X
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Werknemers kunnen hun volledige potentieel pas waarmaken als je hun bewuste en onbewuste motieven hebt geïdentifi-
ceerd. HR diagnostische instrumenten kunnen je in de goede richting wijzen.

HYBRIDE VERBINTENIS
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

Je hebt de motieven en factoren die je teamleden 
drijven geïdentificeerd en begrepen.

De verschillende motieven van de werknemers en 
hun behoeften ten aanzien van hybride werk zijn 
openlijk meegedeeld en besproken.

Er zijn nieuwe kantoorroutines ingevoerd voor alle 
motieftypes in het team.

Om als leidinggevende de competenties te verwerven die voor hybride leiderschap nodig zijn, heb je steun en tijd nodig. 
Het is essentieel dat alle betrokkenen zich ervan bewust zijn dat hybride leiderschap niet van de ene dag op de andere kan 
worden ingevoerd - het is een proces van voortdurend leren.

HYBRIDE LEIDERSCHAP
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

Je hebt alle voorwaarden geschapen die nodig zijn 
voor hybride werk (in termen van technologie, vaardig-
heden en processen).

Je hebt een goed idee van de mate waarin je mede-
werkers het gevoel hebben dat je hen in dit proces 
begrijpt en steunt.

Je bent in staat om via de nieuwe routines het 
potentieel te genereren voor meer kansen en betere 
samenwerking tussen teams.

Als je antwoorden op deze vragen eerder negatief dan positief zijn, of als je het moeilijk vindt om ze te beantwoorden, kijk 
dan gerust eens naar ons Stappenplan voor Culturele Verandering, dat een beproefd pad naar succesvolle culturele veran-
dering biedt.

HYBRIDE CULTUUR
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

Je bedrijfscultuur is versterkt met elementen die een 
gevoel van saamhorigheid bevorderen in de hybride 
werkomgeving.

Alle betrokken partijen aanvaarden de nieuwe 
regels van het spel.

Echte participatie van alle betrokkenen, zowel lei-
dinggevenden als werknemers, wordt met 
doorzichtigheid beoefend.
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Bedrijven mogen het al dan niet ontstaan van een consistent hybride kader niet aan het toeval overlaten. Je hebt 
bekwame verantwoordelijken nodig - bij voorkeur in de vorm van een hybride functionaris.

DE HYBRIDE ORGANISATIE
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

Er zijn asynchrone processen voor communicatie, do-
cumentatie, besluitvorming en rapportage ingesteld.

Er zijn verschillende soorten genetwerkte organisatie 
binnen je organisatie die meer interdepartementale 
uitwisseling mogelijk maken.

Dynamische en continue processen vervangen starre 
cycli van strategie, planning, budget en ontwikkeling.

Veranderingen aan de kantoorinrichting zijn vaak kostbaar en langdurig. Daarom moet je nu beginnen je hybride 
model aan je bedrijfsstrategie te koppelen, niet later.

HYBRIDE KANTOOR
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

De vraag hoe je binnen je bedrijfsmodel en -strate-
gie het juiste evenwicht kunt vinden tussen werk op 
afstand en op kantoor, is beantwoord.

Er is een conceptueel kader voor het kantoor dat 
rekening houdt met ruimtelijke, menselijke interactie, 
IT en bedrijfsstrategie overwegingen.

Er is een werkplekconcept voor thuis/mobiele kan-
toormodellen, dat rekening houdt met overwegingen 
betreffende overeenkomsten tussen ondernemings-
raad en directie, arbeidscontracten en richtlijnen 
voor gegevensbescherming.

Je vindt het gemakkelijker om leiding te geven als je medewerkers op één lijn zitten met iets dat jou overstijgt. Als je 
erop kunt rekenen dat iedereen gelooft en geïnvesteerd is in hetzelfde doel, wordt controle overbodig.

HYBRIDE WERKNEMERSLEVEN
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

Je team werkt met een gezamenlijk, zinvol doel voor 
ogen.

Het doel kan ervaren worden in elke fase van de tijd 
die een werknemer bij de onderneming doorbrengt.

Elke stap in het proces (vinden - onboarding - groeien 
- consolideren - veranderen - afscheid) is aangepast 
aan het nieuwe model van hybride werk.

DEEL X  HYBRID-READINESS-CHECK
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TERUG NAAR KANTOOR
zeer mee eens enigszins mee eens enigszins 

oneens
sterk mee 

oneens

Jij en je leidinggevenden hebben je organisatie met 
veel gevoel door de eerste fase - "terug op kantoor" - 
geloodst en de ervaring die je tijdens de periode van 
werken op afstand hebt opgedaan geconsolideerd.

Jij, of een Hybride Officier, cultiveert actief de 
leercurve die uit de voorgaande maanden getrokken 
wordt.

De veranderingen in onze manier van werken worden 
doelbewust doorgevoerd als een veranderingspro-
ject.

Wees je ervan bewust dat niet iedereen in de onderneming het hybride werk begrijpt. Laat nostalgie of cynisme 
niet het beste van je werknemers krijgen. Help ze hun angsten te overwinnen en bevorder het geloof in verandering.

Kijk nu naar je antwoorden. Kon je, voor het grootste deel, positieve antwoorden op de vragen geven? Dat is geweldig! Je 
bent al goed op weg in de wereld van hybride werk. Maar als je in de loop van deze vragenlijst steeds meer merkt dat je 
nog wat in te halen hebt op het gebied van hybride werk, neem dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we nader 
bekijken hoe je de overstap naar de hybride toekomst met succes kunt beheersen.

Ga ook na of je teams soortgelijke antwoorden zouden geven. Door deze checklist aan je medewerkers door te geven, krijg 
je een beter inzicht in hoe hybride werk binnen je bedrijf wordt ervaren. En omdat het verkrijgen van een gedifferentieerde 
beoordeling van zaken altijd tot een beter resultaat leidt, helpen we je graag bij het enquêteren van je team of bedrijf! 

Schrijf je in op office@pawlik.nl en we sturen je gratis online toegang tot de vragenlijst en een aansluitende analyse van 
de resultaten.

JOUW PAWLIK TEAM
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