
Hybride werken, 
de aanpak
De basisprincipes voor het hybride werken



Inleiding

Thuiswerken is sinds anderhalf jaar niet meer weg te
denken uit onze werkervaring. Gelukkig gaan we
inmiddels ook weer deels naar kantoor. De
combinatie van thuiswerken en het werken op
kantoor; het hybride werken. Oftewel, het nieuwe
normaal.
 
Uit onderzoek van Workwize en Dr. Ruth Hekman blijkt
dat het gros van de werknemers het meest productief is
wanneer ze hybride werken. 2 tot 2,5 dagen thuis heeft
hierin de meeste voorkeur. Het faciliteren en
normaliseren van thuiswerken is dan ook een vereiste
voor het aantrekken van personeel. Ons onderzoek
toonde bovendien aan dat ook werkgevers merken dat
werknemers productiever zijn wanneer zij hybride
werken.
 
Maar hoe pak je hybride werken eigenlijk aan? Hoe
faciliteer je een duurzame manier van hybride werken
die je organisatie versterkt? In deze whitepaper bieden
we je de nodige handvaten, adviezen en alle praktische
tips die je nodig hebt om dit te doen.
 
We beginnen bij de basis door de fundamenten van
hybride werken te bespreken. Hierin benadrukken we
hoe belangrijk het is om de strategie op de
bedrijfscultuur te baseren. Pas dus alleen adviezen en
tips toe wanneer ze daadwerkelijk bij jouw organisatie
passen. Er bestaat tenslotte geen one-size-fits-all.
Vervolgens bespreken we de uitdagingen rondom
hybride werken en hoe je hier als organisatie mee om
kan gaan.
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De basis voor een goede strategie
rondom hybride werken is heel simpel
gezegd de bedrijfscultuur. Wanneer de
strategie niet aansluit bij de cultuur, zal
deze namelijk ook niet kunnen worden
toegepast. Het is belangrijk dat het
managementteam (MT) hier een
voorbeeldfunctie inneemt, zodat de rest
van het bedrijf automatisch volgt. Dit
creëert vertrouwen en een gevoel van
veiligheid bij het personeel.

Het faciliteren van thuiswerken is de
verantwoordelijkheid van jouw bedrijf.
Als dit maar half wordt gedaan, wordt
het risico op verzuim drastisch verhoogd.
Het is aan de organisatie om dit te
voorkomen. Voldoen de faciliteiten thuis
nog aan de norm? Welke materialen en
apparaten gebruiken je medewerkers op
dit moment? Zeker nu thuiswerken geen
noodoplossing meer is, is aandacht voor
dit soort vragen belangrijker dan ooit.

Onderzoek de samenstelling van het personeelsbestand. Zijn het vooral jonge
mensen of heb je te maken met een oudere generatie? Wat zijn hun
behoeften en hoe faciliteren we thuiswerken voor hen? Inventariseer de pijn
en sterke punten van je medewerkers.
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Terug naar de 
basis van hybride 
werken

Via Workwize kiezen jouw werknemers zelf hun benodigdheden uit binnen het
vastgestelde budget. Zo zie je direct wat er is uitgegeven en hoe het met de
thuiswerkplek van jouw werknemers staat.
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In bepaalde sectoren is thuiswerken al
genormaliseerd terwijl andere organisaties
moeite hebben met het integreren van een
hybride werkstijl. Hier zijn verschillende
redenen voor. Soms is de baan er niet
geschikt voor of zijn er weinig middelen om
het te faciliteren. Daarom is het belangrijk om
altijd voor een strategie te gaan die past bij
jouw sector. Het kan hierbij helpen om
backoffice (administratieve) en frontoffice
(klantgerichte) taken te scheiden. De
backoffice taken zouden dan iets kunnen zijn
wat de werknemers wél thuis kunnen doen.
 
Naast het faciliteren van thuiswerken met
fysieke middelen is het ook essentieel om je
medewerkers met de juiste training te
ondersteunen. Uit ons onderzoek is gebleken
dat sommige werknemers zich thuis niet
altijd even goed kunnen concentreren. Door
je hier bewust van te worden en praktische
trainingen aan te bieden, geef jij je
medewerkers alle tools om van thuiswerken
een succes te maken.
 

Benut de skills binnen je
organisatie. Zijn er mensen die
enorm gestructureerd werken?
Of zijn er medewerkers die hun
concentratieprobleem succesvol
getackeld hebben? Zet deze
werknemers in voor praktische
trainingen en stimuleer het
uitwisselen van tips.

3



Vergaderen is onderdeel van het
takenpakket van de meeste werknemers.
Hybride werken kan deze vergaderingen
verstoren. Als er bijvoorbeeld een aantal
collega’s in de kantoortuin digitaal een
meeting houden, kan dit als storend
worden ervaren door de rest. Het komt
ook voor dat er thuiswerkende collega’s
digitaal aanhaken bij een grote fysieke
meeting. Uit ons onderzoek blijkt dat de
betrokkenheid binnen de vergadering
van de inbellende collega’s in deze
gevallen beduidend minder is. Daarom is
het cruciaal dat je kritischer wordt op hoe
vergaderingen worden ingedeeld en
gepland.

Past het binnen je organisatie om mensen hier eigen
verantwoordelijkheid in te geven? Laat ze kritisch vergaderingen
evalueren. Past dit niet, stel hier dan regels voor op of laat het
management dit doen.

Online versus Offline vergaderingen
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De rol van voorzitter is nóg belangrijker tijdens hybride meetings.
De voorzitter heeft de verantwoordelijkheid om iedereen, zowel
live als digitaal, het woord te geven. Vooral in situaties waarin de
grootste groep fysiek aanwezig is, kunnen de digitale collega’s nog
weleens vergeten worden.

Denk na over de thuiswerkervaring van je medewerker. Is deze
vergelijkbaar met de ervaring op kantoor? Zo nee, hoe kan je dat
gelijktrekken? Denk bijvoorbeeld aan de ergonomie van een
werkplek.

Is de meeting in kwestie belangrijk en
met een grotere groep, communiceer dan
dat alle teamleden op locatie aanwezig
moeten zijn. Is de meeting kort, met een
kleine groep of minder belangrijk,
organiseer de meeting dan digitaal. Met
name één-op-één meetings zijn erg
geschikt om online te houden.
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Ons onderzoek laat zien dat zowel
werknemers als werkgevers erkennen dat een
hybride werkstrategie productief en gewenst
is. Het is essentieel dat het hybride werkbeleid
past binnen de bedrijfscultuur. Het MT heeft
een voorbeeldfunctie, het is dus belangrijk
dat zij het beleid volledig omarmen zodat de
werknemer meer duidelijkheid en vertrouwen
heeft.
 
Het is belangrijk om te allen tijde met je
werknemers te communiceren. Faciliteer de
werkplek en ondersteun je personeel in de
thuiswerkervaring. Wees kritisch met
betrekking tot vergaderingen en bepaal
welke meetings wel of niet geschikt zijn om
online te houden.
 
 

De basis in het kort
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Nu we de basis voor een succesvolle
hybride werkstrategie hebben
besproken, kunnen we de uitdagingen
die hierbij horen aanstippen. Deze
uitdagingen vloeien voort uit ons
onderzoek onder werknemers en
diverse HR-professionals en experts op
dit gebied.
 
Eén van de grootste uitdagingen voor
HR-professionals is het welzijn van
medewerkers. Meer dan de helft van
de medewerkers geeft aan zich
minder gezien te voelen wanneer zij
thuis aan het werk zijn. Hoe
overkomen bedrijven deze uitdaging?
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De 
uitdagingen

Omdat je door hybride werken minder
contact hebt op kantoor, is het
belangrijk om regelmatig bij je
medewerkers in te checken en te vragen
hoe het met hen gaat. Tijdens dit
informele gesprek kun je het hybride
werken evalueren. Door deze check-in
voelt de werknemer zich gehoord en
kun je eventuele risico’s of stress
indicatoren vroegtijdig signaleren. Niet
onbelangrijk, zo verminder je ook het
risico op langdurig verzuim.

Geef één teamlid een extra taak. De taak is om extra aandacht te schenken aan
de zichtbaarheid van medewerkers. Door dit te doen signaleer je stress of
potentieel verzuim vroegtijdig. Daarnaast creëren deze teamleden een gevoel
van veiligheid en verantwoordelijkheid onder de rest van je personeel.
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Kantoor wordt vaak gezien als een hub voor sociale contacten. Deze sociale contacten
en de saamhorigheid binnen een team dragen sterk bij aan de tevredenheid van een
werknemer. Met de komst van hybride werken, zijn deze sociale contacten echter niet
meer vanzelfsprekend. Er moet extra moeite voor worden gedaan. Hieronder vind je
een aantal suggesties:

Schenk extra aandacht aan het sociale aspect van 
werk
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Laat elk team een vaste dag in de week / 
2 weken /maand selecteren waarop 
iedereen uit het team aanwezig is. 

Organiseer een maandelijkse ‘stand up’. 
Dit is een informele manier om te kijken 
hoe het met iedereen gaat. 

Wijs een budget voor informele 
activiteiten toe aan elk team. Het team 
kan dit uitgeven aan een etentje bij een 
restaurant, een borrel of een 
groepsactiviteit.

Geef één teamlid de extra taak als 
teammanager. Deze persoon houdt 
continu een oogje in het zeil.

Een andere goede manier om het sociale aspect van werken te faciliteren is door een
informele pagina binnen het zakelijke softwaresysteem te creëren. Op deze pagina
kunnen medewerkers informele verhalen (of gifjes) plaatsen, maar bijvoorbeeld ook
successen delen. Hierdoor voelen je medewerkers zich meer gewaardeerd en gezien.
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De helft van de werkgevers geeft aan dat
het controleren van de individuele workload
en performance lastiger is sinds de komst
van hybride werken. Op basis van jouw
bedrijfscultuur kun je de
verantwoordelijkheid hierin bij de
medewerker leggen. Dit kan je doen door
middel van bijvoorbeeld (team) targets.
Belangrijk is om helder te communiceren en
te overleggen wat er van beide kanten
precies verwacht wordt.
 
Waar de één zich thuis goed kan
concentreren, heeft de ander daar moeite
mee. Gebruik de interne skills van je
medewerkers om degenen die hier moeite
mee hebben te helpen. Pas op, ga niet
alleen uit van je eigen perspectief op
thuiswerken. Uit ons onderzoek blijkt
namelijk dat sommige medewerkers zich af
en toe thuis niet goed kunnen concentreren,
terwijl de werkgever en HR-professional dit
niet altijd inziet. Ondersteun je
medewerkers door middel van de juiste
tools en training, zodat zij het maximale uit
hun thuiswerkervaring kunnen halen.
 
 

Met Workwize heb je de
mogelijkheid om cadeaus te
sturen in de huisstijl van jouw
organisatie. Doe dit naar
aanleiding van bepaalde prestaties
of andere belangrijke mijlpalen.
Dankzij de software van Workwize
maak je eenvoudig een grote
positieve impact op de
thuiswerkbeleving van je
medewerkers.
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De helft van de werkgevers vindt het lastiger
om het prestaties en de hoeveelheid werk
binnen de organisatie te meten sinds de
invoering van het hybride werkmodel. Op
basis van jouw bedrijfscultuur kun je ervoor
kiezen om de verantwoordelijkheid bij de
medewerker te leggen. Dit is mogelijk door
middel van bijvoorbeeld (team) targets.
 
Het is te allen tijde belangrijk om goed te
blijven communiceren over wat de
verwachtingen zijn. Door duidelijk te zijn
richting het personeel, voelen zij het
vertrouwen van de werkgever en dan kan er
verantwoordelijkheid worden genomen door
de werknemers.
 
Er zijn genoeg mensen die zich thuis goed
kunnen concentreren, maar er zijn ook
medewerkers die dat juist niet kunnen. Zoals
eerder genoemd is er geen one-size-fits-all.
Gebruik de skills binnen het bedrijf om hier de
juiste tips voor te geven aan degenen die daar
moeite mee hebben.
 
 
 

De uitdagingen in 
het kort
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Deze whitepaper komt voort uit een samenwerking tussen Workwize en Dr. Ruth
Hekman. Workwize is gespecialiseerd in het faciliteren van hybride werken. Dr. Ruth
Hekman is gepromoveerd in de organisatiepsychologie en verbonden aan de University of
Roehampton in Londen, UK. Daarnaast adviseert ze organisaties over het strategisch
inzetten van werknemers en het optimaliseren van de werknemerservaring.
 
Deze whitepaper is gebaseerd op twee onderzoeksfases. In de eerste fase is er een
vragenlijst uitgezet bij werknemers en werkgevers. De resultaten van deze vragenlijst zijn
in de tweede fase besproken met diverse HR-professionals en de volgende experts:
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Over deze 
whitepaper

Michael Van de Burgt    |     Eqib - The Human Factor    |    Leonie Kranenberg    
Hans Oeloff     |     Leonie Rutten
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