
“Ondanks de onzekere tijden, lijkt iedereen er zeker van dat 

de hybride werkplek de toekomst is. Een hybride werkplek 

betekent dat sommige werknemers op kantoor zijn, terwijl 

anderen op afstand werken. Teams van zowel werknemers op 

afstand als werknemers op kantoor moeten leren hoe ze moeten 

communiceren en samenwerken ondanks hun afstand en, in veel 

gevallen, verschillende technologie en middelen. 

Eerder in 2021 gaf bijna 70% van de respondenten van de 

PwC US Pulse Survey, Next in Work aan, dat hun bedrijf van plan was om 

een hybride werkoptie (ofwel volledig hybride, een mix van in-person, hybride 

en volledige remote, of een mix van in-person en hybride) aan te bieden aan werknemers. 

Volgens Harvard Business Review (HBR) geeft 52% van de Amerikaanse werknemers de voorkeur aan een

combinatie van thuis- en kantoorwerk, omdat dit volgens hen een positieve invloed heeft op hun vermogen

om creatief te zijn, problemen op te lossen en relaties op te bouwen. Meer dan 70% van de bedrijfsleiders

is van plan een hybride model aan te bieden, aldus HBR. 

Toch is het hybride model voor werk een nieuw idee, dus modellen van “best practice” zijn nog in

ontwikkeling. Het is ‘work in progress’ en velen zijn druk bezig met het bestuderen van dit soort

werkplekken en de beste manier om kantoormedewerkers en externe medewerkers te integreren. 

Tips voor het verbeteren van een hybride werkplek: 
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1.INVESTEER IN TECHNOLOGIE

De grootste zorg van de leidinggevenden die reageerden op de PwC-enquête was volgens

hen het afzwakken van de bedrijfscultuur als grootste uitdaging voor het hybride

personeelsbestand. Maar, investeren in de juiste technologie om ervoor te zorgen dat

werknemers op kantoor en op afstand gemakkelijk kunnen communiceren, draagt bij aan

een positieve werknemerservaring en zorgt voor een cultuur van inclusiviteit, aldus het

deskundigenpanel van de Forbes Human Resources Council. De technologie moet voor

iedereen beschikbaar zijn, gemakkelijk te gebruiken en intuïtief. 
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2.MAAK EEN SCHEMA 

 
Uiteraard moeten managers een rooster maken dat aangeeft

op welke dagen en tijden bepaalde werknemers op kantoor

zijn of op afstand werken. De Forbes HR Council 

adviseert managers om deze schema’s zorgvuldig op te

stellen, rekening houdend met de veiligheid en de realiteit van

wie er daadwerkelijk op verschillende tijden op kantoor moet

zijn. Het communiceren van de redenen voor het schema kan

nuttig zijn, omdat werknemers dan weten waarom ze op een

bepaalde plaats moeten zijn, en deze transparantie kan een

manier zijn om vertrouwen op te bouwen. 

3.DEFINIEER VERWACHTINGEN

 

De mensen in jouw team moeten weten wat er van hen wordt verwacht als ze op

kantoor zijn en als ze op afstand werken. Wat zijn de regels? Wat zijn de werktijden?

Hoe wordt van jou verwacht dat jij beschikbaar bent? Leg het allemaal uit en

beantwoord alle vragen die opkomen. Deel je antwoorden met de hele groep om

ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit. 

4.WERK MET EEN BUDDY SYSTEEM

 

Mensen vrezen dat nieuwkomers nooit echt volledig geïntegreerd zullen raken in het bedrijf

zonder spontane sociale contacten rond de waterkoeler of het koffiezetapparaat. Ze denken

dat reeds gevestigde werknemers mentorschap zullen missen. Om dit probleem aan te pakken,

zouden bedrijven mensen, vooral nieuwkomers of jonge medewerkers, moeten koppelen aan

een buddy. Dit moet iemand zijn tot wie ze zich kunnen wenden voor hulp als ze niet weten

hoe ze iets moeten doen of advies willen. Volgens Harvard Business Review kan het

buddysysteem vooral nuttig zijn bij het inwerken van nieuwe medewerkers. 
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5.WEES BEWUST VAN DE KANS 
OP ONGELIJKHEID

De eerste stap om ervoor te zorgen dat jij eerlijk handelt, is te 

erkennen dat er een kans op ongelijkheid bestaat. Velen vrezen 

dat het hybride systeem uiteindelijk kantoorpersoneel zal uitspelen 

tegen thuiswerkers.

“Het is aangetoond dat de nabijheid van managers de 

promotiepercentages verhoogt wanneer mensen rapporteren aan andere 

mensen,” aldus Harvard Business Review. “Dit kan worden veroorzaakt door 

een vermeende relatie tussen productiviteit en zichtbaarheid, ook al is een 

dergelijke relatie nooit vastgesteld. Uiteindelijk zijn het de opvattingen over 

productiviteit en prestaties die de beloning, promoties en kansen bepalen. 

In een wereld na de pandemie is het heel goed mogelijk dat er een onverklaarbare 

kloof ontstaat tussen degenen die op afstand werken en degenen die ter plaatse contact

hebben met de baas. Transparantie over wie welke promotie krijgt en waarom, 

kan managers helpen te herkennen of ze oneerlijk zijn of de ene groep bevoordelen ten

opzichte van de andere. Het creëert een systeem van checks and balances terwijl bedrijven

zich in deze nieuwe wateren bewegen. 
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6.MONITOR MEETINGS

 

In een recent artikel in de New York Times klaagden hybride werknemers over de uitdagingen 

van vergaderingen. De mensen op kantoor zouden onderling gesprekken voeren. Degenen die 

op afstand werkten, werden soms genegeerd of hadden een slechte verbinding. Over het algemeen 

was de ervaring negatief. Maar Jim Keane, voorzitter en CEO van Steelcase Inc. schreef een stuk 

voor Harvard Business Review waarin hij bedrijven voorstelde te investeren in een beeldscherm 

voor elke thuiswerker. 

Zet het beeldscherm op een verrijdbaar karretje, zodat kantoormedewerkers hun collega’s naar een

vergaderruimte kunnen rollen voor een spontane conferentie, net zoals ze dat vroeger zouden hebben 

gedaan. Anders verschijnen een heleboel thuiswerkers in kleine vakjes op een scherm in een vergaderzaal. 

Dat is niet zo effectief als één gezicht op één beeldscherm. Of je kunt regels opstellen over de vorm 

waarin vergaderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld allemaal online of face-to-face. 
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7.BEDENK EEN NIEUWE KANTOORINDELING  

Keane raadt bedrijven ook aan om werkplekken vloeiender 

te maken, zodat werknemers delen van het kantoor gemakkelijk 

kunnen aanpassen aan hun behoeften op dat moment. Als ze de 

ruimte moeten aanpassen voor hun collega’s op afstand die op een 

scherm meekijken, dan is dat maar zo. Maar het kan ook goed 

functioneren voor de mensen op kantoor. 

“Bij Steelcase hebben we onze eigen ruimte geoptimaliseerd door een open

ruimte te ontwerpen die ’s ochtends hybride vergaderingen ondersteunt, tijdens

de lunch het café wordt, ’s middags onderdak biedt aan een gemeentehuis en 

’s avonds kan worden gehuurd voor een evenement,” zegt Keane. 
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8.PAS ZO NODIG AAN 

 

Flexibel en wendbaar zijn, zijn de sleutels tot succes tijdens de pandemie en daarna. Hoewel deze suggesties

nu nuttig kunnen zijn, moet je beseffen dat alles zal veranderen. En je zult je daaraan moeten aanpassen. 

Nu is het tijd voor transformatie. 

“Bedrijven hebben een enorme kans om werk te transformeren,” aldus PwC. “Door werk opnieuw vorm te

geven, kun je helpen groei te stimuleren, beter te anticiperen op onzekerheid en een werkplek te creëren waar

toptalent graag aan de slag gaat. Om jouw plannen met succes uit te voeren, zul je jouw hybride werkmodel

moeten uitzoeken, veranderingen moeten aanbrengen in processen en bedrijfsmodellen, de strategische

planning moeten vernieuwen en, het allerbelangrijkste, toptalent moeten aantrekken en behouden.” 

“Door werk opnieuw vorm te geven kun je helpen groei te stimuleren, 

eter te anticiperen op onzekerheid en een werkplek te creëren 

waar toptalent graag aan de slag gaat.”
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