HYBRIDE WERKEN
HET NIEUWE WERKEN?

”OPEN-DEUR BELEID HEEFT GEEN ZIN ALS JE ZELF
GESLOTEN BLIJFT”

ONTDEK WELKE VORM VAN HYBRIDE WERKEN PAST BIJ JOUW
ORGANISATIE EN MEDEWERKERS

HYBRIDE WERKEN
ROEPT VEEL VRAGEN
OP BIJ WERKGEVERS

Wat zijn de voordelen van hybride werken?
Hoeveel zeggenschap mag een medewerker hier zelf in hebben?
In hoeverre mag je eisen dat een medewerker naar kantoor komt?
Hoe zit het met de secundaire arbeidsvoorwaarden?
Hoe krijg ik mijn medewerkers gemotiveerd, thuis of op kantoor?
Draagt hybride werken bij aan een betere samenwerking en binding met
de organisatie?

Zomaar een greep van de vragen die wij van onze klanten tegenwoordig
veel krijgen. Vrijwel iedere organisatie staat vandaag de dag voor een
nieuwe uitdaging, namelijk: gaan wij terug naar de oude manier van
werken of gaan wij deels of volledig naar hybride werken?
Passus Advies denkt graag mee in een oplossing die werkt voor jouw
organisatie en medewerkers.

WEL OF NIET
HYBRIDE
WERKEN?
In sommige branches speelt deze
vraag veel minder; de meeste
medewerkers in de zorg of in het
onderwijs kunnen simpelweg niet
thuis werken.
Ook binnen bijvoorbeeld productiebedrijven is er een groep
medewerkers die op de werkvloer
aanwezig zal moeten zijn om de
werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Denk aan het bedienen van
bepaalde machines of materialen die
thuis niet voorhanden zijn.
Desalniettemin staan heel veel
organisaties voor de grote vraag: wat
werkt voor ons en onze medewerkers
het beste?

Wij horen twee geluiden. Aan de ene
kant is daar de werkgever die de
medewerkers na de pandemie weer
volledig op kantoor wil hebben. Want,
zo stellen ze, we missen de onderlinge
verbinding en motivatie met het werk.
Daarnaast loopt menig leidinggevende
tegen de uitdagingen van leidinggeven
op afstand aan (zie ook onze
whitepaper Leidinggeven in een
hybride organisatie). Hoeveel
makkelijker is het aansturen als je je
mensen weer fysiek bij elkaar hebt
zitten en letterlijk kunt zien hoe ze aan
het werk zijn?

Aan de andere kant kiezen veel
organisaties juist bewust voor het
hybride werken; medewerkers worden
in staat gesteld deels of zelfs volledig
thuis te werken. Want, zo stellen zij, het
is zoveel efficiënter, de werkprivébalans is veel beter in te richten,
het is ‘van deze tijd’ en het stelt ons in
staat om met een veel kleinere
kantoorruimte uit de voeten te kunnen,
wat kostenbesparend is.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HYBRIDE
WERKEN?
Wat verstaan we eigenlijk onder hybride werken? Hybride werken is flexibel om
kunnen gaan met de locatie waar je je werkzaamheden uitvoert, het is een
combinatie van werken op kantoor en thuis. Hybride werken is ook een
cultuurontwikkeling, waarin kantoor de plek is om elkaar fysiek te ontmoeten
en medewerkers vanuit huis digitaal samenwerken en (bureau)werk doen.

Hybride werken zou de productiviteit van medewerkers vergroten; je hebt een
strakkere planning en wordt minder afgeleid. Medewerkers gaan effectiever
met hun tijd om, hebben de mogelijkheid hun tijd zelf in te regelen en in te
delen. Dit laatste verhoogt het werkplezier. Hierdoor verzuimen medewerkers
met een hybride werkconstructie ook minder vaak.
Daarnaast is hybride werken een duurzame oplossing; we pakken minder vaak
de auto en verbruiken minder kantoorruimte. Bovendien wordt op een hybride
werkplek vaak minder papier gebruikt.

MAAK JE MEDEWERKERS NIET
ALLEEN ONDERDEEL VAN DE
UITDAGING, MAAR OOK VAN DE
OPLOSSING.

GA DE DIALOOG AAN MET
JE MEDEWERKERS
“1 op de 10 medewerkers
geeft aan na de
pandemie weer volledig
naar kantoor terug te
willen.

Waar doe je goed aan als werkgever zijnde; juist wel of juist niet
naar een hybride werkvorm gaan? En als je dit wel doet, waar
moet je dan allemaal rekening mee houden?
Als we naar de gemiddelde medewerker luisteren, zou enige vorm
van hybride werken wenselijk zijn. Zo blijkt ook uit onderzoek van
de FNV (zie kader).

In hoeverre kun je als werkgever rekening houden met de
individuele behoeften van medewerkers? Het is in elk geval van
harte aan te bevelen de dialoog aan te gaan met de medewerkers
over dit onderwerp, maak ze onderdeel van de uitdagingen, maar
Een veel groter deel van
ook van de oplossing. Laat de medewerkers als team een goede
70 procent kiest voor een
manier van samenwerken bedenken, wat werkt voor hun en de
combinatie tussen thuis
verantwoordelijkheden die zij als team hebben. Maak ze zelf
en op locatie werken.”
eigenaar van die verantwoordelijkheid en bevorder het persoonlijk
leiderschap. Dit kun je als werkgever vormgeven door
bijvoorbeeld klankbordsessies, ronde tafel gesprekken met
medewerkers te organiseren, of door een digitale vragenlijst uit te
zetten.
In datzelfde onderzoek van de FNV geven medewerkers namelijk ook aan geen inspraak te hebben op waar
en wanneer ze dan op kantoor gaan werken. E.e.a. wordt veelal vanuit de organisatie opgelegd. Van nature
gaan wij mensen dan in de weerstand. Terwijl als er in gezamenlijkheid bekeken wordt wat werkt voor beide
partijen, dan kan er in de meeste gevallen veel bereikt worden.

WAAR HET OM GAAT
Uiteindelijk gaat het erom dat je als werkgever
laat zien dat werken vanaf kantoor of vanuit huis
gelijkwaardig zijn. Voor beiden gelden dezelfde
regels, gedragingen en afspraken. Alleen de
locatie is anders.
Daarnaast moet het uitgangspunt zijn, als je kiest
voor een hybride werkconstructie, dat het niet
direct perfect hoeft te zijn. Al doende leert men en
komen medewerkers en teams erachter wat wel
werkt en wat minder goed werkt in de praktijk.

En dat is prima. Sterker nog, dat is juist aan te
bevelen!
Stimuleer een lerende omgeving waarbinnen
medewerkers met elkaar in gesprek zijn,
afspraken maken t.a.v. de organisatie van
werk om uiteindelijk tot een goed werkende
constructie te komen. Betrek belangrijke
interne partijen, zoals een OR, bij de concrete
beslissingen die genomen moeten worden
om zo voldoende draagvlak te creëren.

Bedenk dat deze nieuwe manier van werken
in feite een cultuurontwikkeling is, waarbij
met name de onderlinge verbinding een
belangrijk thema is.
Geef medewerkers de mogelijkheid tot ontmoeten; samenkomen zonder dat het moet,
maar vooral omdat het leuk is. Creëer sociale
netwerken (en dan hebben we het niet over
de online vrijdagmiddagborrels. Deze waren
in het begin nog een leuk initiatief, maar na
verloop van tijd neemt de intrinsieke
motivatie om deel te nemen af. Het zijn je
werkcollega’s, niet persé de collega’s met wie
je ook een borrel wil drinken.).

Faciliteer als werkgever ook in de juiste
werkomgeving voor deze manier van werken.
Passus Advies kan ondersteuning bieden aan de
organisatie in de juiste manier van faciliteren,
de cultuurontwikkeling begeleiden en tips
geven ten aanzien van communicatie en
implementatie.
Verbinding en wat nodig is voor werk zijn twee
verschillende dingen. Samenwerking en
verbinding zijn belangrijke maar verschillende
thema’s. Werken op afstand vraagt om
verbinding. Hierbij zijn rituelen die passen bij
jouw organisatie het middel, en is
organisatiebrede verbinding – en dus een
hechte cultuur – het doel.

IN 6 STAPPEN
NAAR EEN VORM VAN HYBRIDE WERKEN

Het onderstaande stappenplan bepalen we samen, dit wordt altijd op
maat gemaakt en is direct in de praktijk toepasbaar.
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05 Evaluatie
Na een onderling af te stemmen
periode volgt er een statusupdate
middels een evaluatiegesprek met de
opdrachtgever. Er wordt gekeken wat
de stand van zaken ten aanzien van
de thema’s is en wat het resultaat is
geweest van de ingezette interventies.
Waar nodig kunnen aanvullende
interventies ingezet worden.
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06 Borging
& resultaat
Ter afronding vindt een
effectmeting plaats, waarmee
opnieuw feedback aan de
organisatie wordt gevraagd
en de resultaten op de
langere termijn inzichtelijk
worden.

INTERVENTIES
INDIVIDUELE COACHING

Merk je binnen de organisatie dat er thema’s spelen,
maar kun je deze nog niet omzetten in iets concreets?
Soms is een luisterend oor al voldoende. Passus Advies
kan een medewerker in een paar sessies al op weg
helpen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
werk-privé balans, ervaren werkdruk, eenzaamheid,
hybride werken, vitaliteit, financiële problemen of
gewoon even je verhaal kwijt kunnen.

TEAMCOACHING

De adviseur van Passus Advies ondersteunt de
leidinggevende en het team bij de stappen die ze
kunnen zetten om hybride werken vorm te geven,
afspraken te maken en de onderlinge verbinding te
versterken.

Alle interventies zijn ook los van de meting in
te zetten, bijvoorbeeld als je als opdrachtgever
hier al voldoende zicht op hebt en graag gelijk
tot de kern wil komen.

TRAINING LEIDINGGEVENDEN ‘HYBRIDE WERKEN’

Tijdens deze training wordt inzichtelijk gemaakt welke visie het management heeft op hybride
werken. Tevens worden praktische handvatten geboden om hier in de praktijk invulling aan te
geven en medewerkers zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen.

WORKSHOP THUISWERKEN

Een praktische workshop voor medewerkers die veelal of meer vanuit thuis gaan werken, waar
handvatten, voorwaarden en tips & tops worden gedeeld over hoe je het thuiswerken een
goede invulling kunt geven.

KLANKBORDSESSIES
Tijdens deze klankbordsessies komen medewerkers aan het woord en wordt inzichtelijk
gemaakt welke visie, oplossing maar ook eigen verantwoordelijkheid medewerkers hebben op
het thema hybride werken.

INSPIRATIESESSIE WERKGELUK IN HYBRIDE CONTEXT

Tijdens deze inspiratiesessie buigen we ons specifiek over het thema Werkgeluk binnen een
hybride werkomgeving. Hoe borg je dit thema in een dergelijke context, welke uitdagingen
maar ook kansen zijn er en hoe kun je hier als werkgever in faciliteren.

WAT GA JE HIERMEE
BEREIKEN?
Of je wilt of niet, om het thema hybride werken kunnen niet meer heen. De
pandemie heeft e.e.a. versneld, maar de geluiden waren al langer hoorbaar.
Flexibiliteit; werken op eigen moment en op zelfgekozen locatie is van deze tijd.
Steeds meer medewerkers vragen hier om, sterker nog, steeds meer
medewerkers eisen het bij een selectieprocedure. En in een steeds krapper
wordende personeelsmarkt, doe je er als werkgever goed aan om serieus na te
denken over een vorm van hybride werken binnen jouw organisatie. Een vorm
dat past bij de cultuur, bij de medewerkers en bij de bedrijfsmentaliteit.
Ben je daar klaar voor? Gelukkig zijn wij dat wel!
Bij Passus Advies hebben we veel ervaring in het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden, het begeleiden van een cultuurverandering en het op praktisch
niveau bijstaan van organisaties. Zodat jij inzicht krijgt in welke behoeften en
wensen er leven onder je medewerkers en grip blijft houden op deze thema’s.
Ons stappenplan geeft inzicht in de aandachtspunten op dit vlak zodat jij er als
werkgever bent wanneer het nodig is, kan inspelen op de behoeften en
gezamenlijk tot een vorm van hybride werken kan komen dat werkt!

Wil je het thema hybride werken voor jouw organisatie concretiseren?
Onze adviseurs staan voor je klaar!
Lees ook onze whitepaper ‘Leidinggeven in een hybride organisatie’ eens door.

Laura de Reuver

Liselotte van den Berg
liselotte@passusadvies.nl

laura@passusadvies.nl

linkedin.com/in/liselottevandenberg

linkedin.com/in/lauradereuver

Neem gerust contact met ons op

073 – 62 32 980

www.passusadvies.nl

SLOGAN? CALL TO ACTION?

