
In verbinding blijven in een 
hybride werksituatie



Van belang

● Verbinding

● Vrijheid

● Vertrouwen



Programma

● Check-in

● Hybride werkmodel

● Fasen van verandering

● Let’s talk more: op een schaal van 0 - 10

● Praktische tips & tools

● Vervolg: individuele training & team training

● Evaluatie



CHECK IN



Hybride werkmodel



Hybride werkmodel

Een bewuste keuze in ………. je werkt.

• met wie
• waar
• wanneer
• en hoe

Met afwisselend synchroon en asynchroon werken. 



Fasen van verandering



Let’s talk more: op een schaal van 0 - 10



Adviseer elkaar: tips & tricks voor een 
fijne werkdag
• Op kantoor
• Thuiswerken
• Werken op andere locaties
• Online vergaderingen
• Hybride vergaderingen
• Audio/telefonische overleggen
• Geconcentreerd werk
• Informeel contact
• Werk/privé balans



Tips & tricks uit de sessies



Samenwerken: wat werkt voor ons?  
• Per team heldere afspraken over hoe, waar, wanneer en met wie je 

werkt (bv. met behulp van teamcanvas hybride werken)
• Het werk binnen het team bewust anders indelen op basis van het 

soort werk wat er gedaan moet worden en waar en wanneer dat het 
beste kan. Bijv. momenten voor gefocust werk, sociale 
ontmoetingen, mail etc. i.p.v. alles door elkaar.

• Per team of (externe) samenwerking afspreken welke gezamenlijke 
taken je synchroon of asynchroon met elkaar oppakt om tempo erin 
te houden.

• Per team of samenwerking duidelijke afspraken over wanneer je 
elkaar wel/niet kunt bereiken. 



Samenwerken: wat werkt voor ons?  
• “Verplichte” kantoordag eens in de 2 weken of 1 x per maand
• 1 keer in de twee maanden een leuk sociaal evenement koppelen aan 

de kantoordag.
• Webex-vrije ochtend of middagen op kantoor om interactie te 

stimuleren.
• Kantoordag nuttig invullen met zowel inhoud én leuk sociaal contact 

(bijvoorbeeld inhoudelijke meetings en daarna lunch of samen iets 
anders ondernemen) zodat mensen gemotiveerd zijn om naar kantoor 
te komen.

• Wekelijks of tweewekelijks teamspreekuur (online) gericht op 
verbinding, waarbij de onderwerpen vrij zijn. Zowel privé als werk mag. 



Samenwerken: wat werkt voor ons?  
• Elkaar vertrouwen geven om het werk naar eigen inzicht in te richten.
• Respect hebben voor elkaars waarden en dit bespreken.
• Open en eerlijk naar elkaar zijn, naar elkaars behoeften en invalshoeken 

luisteren. 
• Creëer samen structuur en duidelijkheid met als doel juist verbinding en 

samenwerking maar ook vrijheid en flexibiliteit binnen de afgesproken 
kaders.

• Bij thuiswerken met een aantal collega’s (max. 3) afspreken om 
Teams/Webex open te zetten om af en toe te kunnen sparren ofsamen
koffiemomentjes te pakken.  

• Wekelijkse/dagelijkse stand-up meeting in de ochtend als dagstart.



Samenwerken: wat werkt voor ons?  
• Agenda’s openzetten voor elkaar zodat je o.a. elkaars locaties kunt zien
• Dashboard gebruiken: wie is waar wat aan het doen.
• Spontane acties (bv mensen uitnodigen voor koffiepraat voor wie wil)
• Met een aantal collega’s afspreken om op kantoor te werken.
• Vaste teamdag op kantoor eens in de 2 weken, maand etc. afhankelijk 

van behoefte in het team
• Met team bij elkaar gaan zitten op kantoor. 
• Zaal reserveren voor team bij onvoldoende werkplekken of niet bij elkaar 

kunnen zitten.
• Groepsapps voor communiceren praktische zaken (ziekmelding, waar je 

werkt etc.)
• Eerst even een Appje sturen om af te stemmen wanneer bellen uitkomt.



Samenwerken: wat werkt voor ons?  
• Verwachtingen communiceren: collega’s op de hoogte stellen van 

waar je bent en wanneer je wel/niet bereikbaar bent
• Groepsapp groep om elkaar in de loop te houden
• Online chat open zetten voor sparren of vragen
• Dagstart om te weten bij elkaar wat er speelt.
• Op een met elkaar afgesproken kantoordag ook echt je best doen 

om aanwezig te zijn. Elkaar aanspreken bij afwezigheid. 
• Elkaar aanspreken op gedrag dat de samenwerking niet ten goede 

komt. Feedback geven vanuit je eigen behoefte (bijvoorbeeld bij 
camera uit of altijd veel te laat aansluiten bij online meeting).

• Investeren in je relaties. Zelf initiatief nemen om te bellen of met 
iemand af te spreken.



Samenwerken: Wat werkt voor ons? 
• Leidinggevende die vertrouwen geeft en je niet op je uren maar je 

resultaten afrekent.
• Lichte kaders geven organisatiebreed, sturend, maar wel vertrouwen 

geven om hier als team eigen keuzes in te maken.
• Leidinggevende die aanmoedigt en ‘toestemming’ geeft om je 

ruimte te pakken zodat je goed voor je mentale/fysieke gezondheid 
kan zorgen door bijvoorbeeld overdag even te gaan wandelen of 
een uur lunchpauze te nemen.

• Leidinggevende die zelf het goede voorbeeld geeft, bijvoorbeeld 
door niet zelf alsnog toch thuis te blijven bij een teamoverleg op 
kantoor waar iedereen geacht wordt aanwezig te zijn.



Samenwerken: wat werkt voor ons?  
• Als hybride werken niet goed werkt (los zand, iedereen doet zijn eigen 

ding, geen goede samenwerking, wantrouwen, lage betrokkenheid en 
verminderd werkplezier ), meer sturing van leidinggevende en opnieuw 
samen gaan zitten als team om te evalueren wat er niet goed werkt, wat er 
beter kan en nieuwe afspraken maken met elkaar. 

• Teamtraining volgen om samenwerking/verbinding te bevorderen.
• Leidinggevende die accountability creëert voor gezamenlijke visie op de 

samenwerking. 
• Leidinggevende die tijd investeert in opbouwen van teammoraal en actief 

luistert naar wat er speelt. 
• Leidinggevende die oog heeft voor nut van sociale bijeenkomsten en 

daarin investeert.



Informeel contact: Wat werkt voor ons? 
• Face-to-face afspreken met een collega/bila in een koffietentje
• 1 op 1 wandeloverleggen
• Bij een collega thuiswerken (om en om)
• Vaste kantoordag koppelen aan een leuk sociaal event/teamuitje
• Webex-vrije ochtend/middag tijdens kantoordag om interactie te 

stimuleren
• Teamoverleg starten met informele check-in
• Koffiepraat-bijeenkomst voor wie wil (ook online)
• Informeel contact plannen (naar behoefte)
• Telefonische 1-1 overleggen 
• Buiten werktijd iets leuks doen met collega’s 



Informeel contact: Wat werkt voor ons? 
• Af en toe naar kantoor komen voor de ander ook als je zelf liever 

thuiswerkt. 
• Begeleiding van nieuwkomers/jonge medewerkers
• Bij team event rekening houden met reistijd van verschillende 

medewerkers. Bijvoorbeeld niet altijd in Den Haag iets plannen maar 
ook eens in Utrecht, Apeldoorn of Assen. 

• Met een aantal collega’s om en om bij iemand thuis gaan zitten werken. 
• Met een aantal collega’s Webex/teams openzetten tijdens thuiswerken 

voor af en toe contact. 
• Online Vrijmibo of fysieke borrel na werk.
• Bij een dipje even je leukste collega bellen.



Nieuwkomers: Wat werkt voor ons? 
• Leidinggevende die nieuwkomers goed begeleidt/mentort. 
• Als collega zelf initiatief nemen om af te spreken met een nieuwkomer 

om informeel kennis te maken en kennis te delen.
• Je netwerk delen met nieuwkomers die nog geen relaties hebben 

opgebouwd in de organisatie en mensen nog niet weten te vinden. 
• Nieuwkomers in contact brengen met andere nieuwkomers.
• Nieuwkomers horizontaal verbinden met collega’s in de organisatie 

die vergelijkbaar werk doen, dus bij andere teams of 
bedrijfsonderdelen, om ervaringen te delen en steun te ervaren.



Individueel: Wat werkt voor mij? 

• Stilstaan bij jezelf
• Je eigen behoeften in kaart brengen.
• Experimenteren met wat wel of niet werkt voor je.
• Regelmatig evalueren wat wel of niet werkt voor je.
• Je prioriteiten helder hebben.
• Loslaten van ‘klassieke’ werktijd en je werk/leven inrichten naar je 

behoeften en wensen. 
• Grenzen stellen.
• Je fysieke en mentale gezondheid prioriteit geven.



Individiueel: Wat werkt voor mij? 

• Werk-privébalans bewaken en grenzen stellen.
• In gesprek met leidinggevende over werk/privébelans.
• Aardig zijn voor jezelf.
• Luisteren naar je lijf (neem pauze, ga wandelen etc.)
• Jezelf toestemming geven om je ruimte te pakken (bv  door pauzes te nemen, je 

telefoon uit te zetten bij geconcentreerd werk etc.)
• Goede afspraken met evt. huisgenoten over hoe je samen(thuis-)werkt.
• Je kwetsbaar opstellen en omgeving om hulp/advies vragen als het niet goed 

gaat.
• In je e-mail Handtekening je bereikbaarheid opnemen.



Thuiswerken: Wat werkt voor mij? 

• Keuzes maken in hoe je het liefst werkt (door bv. Persoonlijk canvas hybride 
werken in te vullen).

• Bewuste keuzes maken in bereikbaarheid en onbereikbaarheid.
• Verwachtingen naar collega’s managen en helder communiceren (wanneer

ben je waar, wanneer ben je bereikbaar etc.).
• Time-management: structuur creëren in je werkdag/werkweek.
• Dagelijkse prioriteiten helder hebben.
• Tijd in agenda blokken voor pauzes.
• Pomodoro-techniek om pauzes af te dwingen en focus te creëren.
• Loslaten van klassieke werktijden en ‘uren moeten maken’. Focus op resultaat.



Thuiswerken: Wat werkt voor mij? 

• Tijd/ruimte maken voor gezonde gewoonten en blokken in agenda.
• Sta bureau voor thuis.
• Ommetje app met collega’s of vrienden
• Bij thuiswerken ochtendritueel om werk bewust op te starten

(bijvoorbeeld werkkleding aan).
• Bij thuiswerken eind van de dag ritueel om het werk af te sluiten (laptop 

dicht & in de kast leggen, bureau opruimen, werktelefoon uit en in 
andere kamer).

• In beweging blijven door online meetings die vooral zenden zijn 
wandelend te beluisteren of telefonische afspraken wandelend te doen.



Thuiswerken: Wat werkt voor mij? 
• Eigen werkritme/energie volgen (asynchroon werken).
• Verantwoordelijkheid nemen bijvoorbeeld lang gaan wandelen als

de zon overdag schijnt en dan ‘s avonds werken maar wel tijdens je 
wandeling bereikbaar zijn. 

• Fake je reistijd: voor werktijd eerst even een blokje om of rondje
fietsen voordat je thuis aan het werk gaat, ook weer aan einde dag
om hoofd leeg te maken en werk af te kunnen sluiten. 

• Flexibiliteit van werkgever bijvoorbeeld rondom reiskosten als je 
bijvoorbeeld ‘hybride’ bent gaan wonen (kan nu niet), bijzondere 
persoonlijke  thuiswerkfaciliteiten of op andere locaties werken.



Thuiswerken: Wat werkt voor mij? 

• Fijne werkplek thuis inrichten voor jezelf (liefst gescheiden van privé).
• Ergonomische werkplek thuis creëren.
• Arbo die periodiek thuiskomt om te kijken of werkplek nog beter kan.
• Naar kantoor als er thuis te veel afleiding is, geen plek is, werk-privé 

teveel door elkaar lopen of je merkt dat je niet productief bent. 
• Tijd blokken in je agenda voor lunchpauze of geconcentreerd werken. 

Telefoon uit.
• Wandelpauzes met collega’s, buurtgenoten, vrienden of partner om 

batterij op te laden.



Thuiswerken: Wat werkt voor mij? 

• Pauzes inplannen (meetings niet back-to-back plannen).
• Pauze tools gebruiken als pauze nemen een uitdaging is. 
• Meetings bewust inkorten naar 50 minuten zodat je 10 minuten pauze hebt.
• Luisteren naar je behoefte (bijvoorbeeld vaker naar kantoor voor sociaal 

contact of thuiswerken als je productiever bent thuis bij een bepaalde taak, 
zoals beleidsstukken lezen) .

• Even iets totaal anders doen dan werk (wandelen, boodschappen of een 
fijne bezigheid) om je hoofd helder te krijgen en je batterij op te laden.

• Werkkleding thuis aan i.p.v. werken in je huispak om je productiviteit te 
bevorderen.



Naar kantoor: Wat werkt voor ons? 

• Comfortabel kantoor en goede faciliteiten, kantoor ingericht op het nieuwe
werken, zoals technische faciliteiten voor hybride vergaderen.

• Werkplekken waar je ongestoord kan webexen of geconcentreerd kan werken
(geen kantoortuinen).

• Goede technische hulpmiddelen (Ipads, camera’s op computerschermen etc).
• Goede technische ondersteuning (bv voor instellen Webex scherm).
• Genoeg werkplekken op kantoor.
• Met je team bij elkaar kunnen zitten, “vlekken” in kantoor voor verschillende

teams.
• Noise cancellation headphone gebruiken bij werken in rumoerige kantoortuin.



Naar kantoor: Wat werkt voor ons? 
• Bewust met collega’s of mensen buiten je team afspreken. Niet in je eentje op 

kantoor als je juist verbinding zoekt.
• Op andere locaties in het land makkelijk kunnen werken, o.a. om kruisbestuiving te

bevorderen.
• Op wisselende locaties afspreken met elkaar zodat het voor iedereen qua reistijd

te bereizen is.
• Geen/minimaal Webex op kantoordag. Zoveel mogelijk fysieke meetings op 

kantoor. 
• Vlaggetje op computer om aan te geven dat je wel aan het webexen bent. 
• Webexen op rustige werkplek op kantoor/aparte ruimtes waar je alleen kan zitten.
• Noise-cancellation headphone op kantoor bij werken in kantoortuin.



Naar kantoor: Wat werkt voor ons? 
• Op kantoor het zakelijke koppelen aan het aangename, door een ochtend

op de inhoud te gaan zitten en daarna samen iets sociaals te doen. 
• Vaste vergaderingen op kantoor. 
• Brainstorm sessies altijd fysiek op kantoor.
• Samen met collega’s lunchen of samen wandelpauze pakken.
• Naar kantoor komen niet te groot en ingewikkeld maken.
• Ruimere openingstijden op kantoor zodat je eerder kan beginnen of ‘s 

avonds langer kan werken. 
• Faciliteren dat mensen ook op de niet ‘vaste’ kantoordag naar kantoor

kunnen (voldoende plekken en makkelijk reserveren).
• Zelf je collega’s laten weten wanneer je op kantoor bent.



Online meetings: Wat werkt er goed?

• Vergaderingen inkorten naar 45/50 minuten.
• Online meetings starten 5 of 10 minuten na het uur om pauzes af te dwingen.
• Outlook instellingen aanpassen naar vergadering inkorten.
• Reminder instellen 5 minuten voor eindtijd vergadering.
• Online meetings 10 minuten voor sessie open zetten voor informeel contact voor wie wil.
• Online meetings starten met informele check-in (bij kleine groepen).
• Tijd inplannen voor vragen.
• Camera aan voor verbinding.
• Online meeting niet langer dan 1,5 uur en na 45 minuten 10 minuten pauze.



Online meetings: Wat werkt er goed?
• Voorzitter die zorgt dat iedereen aan de beurt komt.
• Vergaderetiquette: afspreken hoe we met elkaar communiceren aan het 

begin van de sessie
• Goede balans tussen efficiëntie en informeel contact in een meeting: niet 

meteen in de inhoud duiken maar ook niet te lang in het informele 
blijven hangen.

• Online meetings clusteren (bijvoorbeeld maandagochtend online
meetings en maandagmiddag geen, of de hele dinsdag meetings).

• Om de week hetzelfde overleg fysiek en online laten plaatsvinden.



Hybride meetings: Wat werkt er goed?
• Goede technische faciliteiten op kantoor voor hybride vergaderen.
• Webex scherm gebruiken.
• Goede technische ondersteuning (iemand die helpt om Webex scherm goed in te stellen)
• Instructie over goed gebruik technische faciliteiten zoals Webexscherm of creatieve 

mogelijkheden in Teams.
• Gelijkwaardigheid creëren, bv door fysiek een hand op te steken, ook de mensen in zaal.
• Niet iemand die alleen thuis zit met zijn hoofd op een groot scherm laten verschijnen. Op

zoek gaan naar een technische oplossing.
• Een goede voorzitter die zorgt dat de ‘online’ mensen worden meegenomen.
• Afspreken dat je geen onderonsjes hebt in de video zaal.



Hybride meetings: Wat werkt er goed?
• Rondom thema’s/onderwerpen deelnemers in groepen opsplitsen (digitale

breakouts en groepen in zaal), vooral bij grotere groepen.
• Als de techniek niet op orde is, besluiten om geen hybdride vergadering te doen

(of allemaal online/allemaal fysiek).
• Een goede voorzitter die zorgt dat iedereen aan de beurt komt.
• Vergaderetiquette: afspreken hoe we met elkaar communiceren aan het begin 

van de sessie, bijvoorbeeld voorzitter aanstellen, handje fysiek opsteken voor 
beurt, video aan, geen onderonsjes etc.

• Webex schermen vastzetten op de hele groep.



Hybride meetings: Wat werkt er goed?
• Iemand die verantwoordelijk is voor techniek en die dit ruim op tijd regelt
• Hybride vergadering leuk maken (interactief, verrassend, creatief). Nieuwe

dingen proberen en mogelijkheden ontdekken.
• Hybride werken creatief benaderen. Nadenken over hoe je de meeting 

interactief, boeiend, verrassend en leuk maakt voor iedereen. Nadenken
over hoe kan je gelijkwaardigheid en verbinding onderdeel maakt van de 
meeting. Nadenken over hoe je meer uit de techniek kan halen.

• Je hologram naar kantoor sturen bij een meeting zodat je ‘fysiek’ aanwezig 
bent. : )



Vervolg: individuele + team training

• Inzicht in behoeften

• Inzicht in hoe verbinding met jezelf, collega’s en de organisatie te versterken 

(vergroten werkplezier, vitaliteit en goede samenwerking)

• Groeimindset

• Praktische tools, tips & tricks

• Persoonlijk plan / Team plan



Take-aways

• Wat neem je mee van vandaag?

• Wat ga je anders aanpakken?

• Waar ga je over in gesprek met je team/leidinggevende/evt. thuisfront?



Bedankt!


