LEIDINGGEVEN IN EEN
HYBRIDE ORGANISATIE
VAN AANSTUREN NAAR
VERTROUWEN

ONTDEK BIJ PASSUS ADVIES WAT HYBRIDE WERKEN VRAAGT VAN
JOUW LEIDINGGEVEND KADER

ZOMAAR EEN GREEP UIT VRAGEN WAAR JIJ
ALS WERKGEVER MEE TE MAKEN KAN
KRIJGEN…

WELKE MANIER VAN AANSTUREN KUNNEN ONZE LEIDINGGEVENDEN HET
BESTE HANTEREN NU DE MEDEWERKERS NOG MAAR GEDEELTELIJK OP
KANTOOR ZIJN?
TEGEN WELKE UITDAGINGEN LOPEN ONZE LEIDINGGEVENDEN AAN HIERIN?
HOE KUNNEN WIJ ALS WERKGEVER HET LEIDINGGEVEND KADER HET BESTE
ONDERSTEUNEN OM HYBRIDE WERKEN GOED VORM TE GEVEN?

Er is het afgelopen jaar veel veranderd als het gaat over het organiseren van
werk. Uit de markt horen wij van veel klanten signalen dat hun
leidinggevenden het een uitdaging vinden om medewerkers (deels) op afstand
aan te sturen. Want sturen doe je toch niet op afstand? De vraag hoe op een
juiste manier aan te sturen, verbinding te maken en te voorzien van informatie
zijn zomaar een aantal onderwerpen die bij ons de revue passeren.
Herken je deze vragen? Ontdek bij Passus Advies hoe je in een hybride
werkvorm het beste uit je team haalt.

LEIDINGGEVEN IN EEN
HYBRIDE ORGANISATIE
–EEN CULTUUROMSLAG

Veel organisaties kiezen er
inmiddels voor om thuiswerken
een structureel onderdeel te
maken van de werkweek. Dit
kan zijn doordat ze nieuwe
inzichten hebben opgedaan ten
aanzien van kosten en efficiënt
werken. De voordelen van
(deels) vanuit huis werken,
werden ook duidelijk. Dit vraagt
niet alleen om technische en
praktische aanpassingen maar
ook om een cultuuromslag. Er
moet anders gewerkt gaan
worden en, daarmee ook,
anders aangestuurd gaan
worden. Het duurzaam
inzetbaar en wendbaar houden
van medewerkers op afstand is
het nieuwe vraagstuk
geworden.

AANSTUREN, DAT DOE JE TOCH NIET OP
AFSTAND?

“IEDERE MEDEWERKER IS
100% MENS, EEN MENS IS
NIET 100% MEDEWERKER”

Bij Passus Advies gaan we uit van: “vertrouwen is het nieuwe sturen”. Vertrouwen is iets wat je
moet omarmen maar vooral ook, eerst moet geven om het te krijgen! Wij geloven dat een
leidinggevende de juiste competenties hiervoor in veel gevallen al bezit, in meer of mindere
mate. Het is vooral een kwestie van opnieuw naar de situatie kijken: om welke vaardigheden
wordt er nu gevraagd? Wat kan ik beter wel en niet inzetten als leidinggevende? En daarnaast
niet te vergeten: hoe zit het nu met mijn eigen duurzame inzetbaarheid? Wat heb ik als
leidinggevende nodig om goed mijn werk te kunnen doen? Vanuit onze ervaring hebben we
inzicht gekregen welke competenties het leidinggevend kader in deze tijd nodig heeft en welke
thema’s hierbij een rol spelen.
Passus Advies begrijpt hoe belangrijk het is dat jouw leidinggevend kader is uitgerust met de
juiste set van tools en vaardigheden om het werk in dit tijdperk goed te kunnen uitvoeren en wil
hier graag op een laagdrempelige en praktische manier in ondersteunen. Wij doen dit aan de
hand van een praktisch in te steken stappenplan, waarbij we gebruik maken van een digitaal
meetinstrument, maar ook de dialoog aangaan!

IN 6 STAPPEN
MEER INZICHT IN WELKE THEMA’S EEN ROL SPELEN BIJ LEIDINGGEVEN IN
EEN HYBRIDE ORGANISATIE, MEER GRIP OP DEZE ROL ÉN MEER KENNIS
VAN DE BELEVING VAN DE MEDEWERKER
Het onderstaande stappenplan bepalen we samen, dit wordt altijd op maat
gemaakt en is direct in de praktijk toepasbaar.

COMMUNICATIE
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BELANGRIJK DAT MEDEWERKERS ZICH

gelukkig en betrokken voelen in hun
werk

01 Meten

05 Evaluatie

03 Dialoog

Meten geeft inzicht in de thema’s die
Op basis van de analyse van de uit
begrijpt dit enen
wil hier graag
op een ontvangen feedback
een rolPassus
spelenAdvies
bij de medewerkers
de organisatie
laagdrempelige
enDoor
praktische
manier wordt,
in ondersteunen.
Wij
het leidinggevend
kader.
middel
in een gezamenlijke
dialoog
van een
aantal
duidelijk
tussen de
opdrachtgever en Passus
doen
dit vragen
aan de wordt
hand van
een aantal stappen,
namelijk
welke thema’s
binnen de organisatie
Advies,–bepaald welke doelgerichte
meten-analyserendialoog – interventies
op dit moment écht belangrijk zijn.
interventies ingezet kunnen worden.
resultaat/effectmeting -borging
Hierna worden specifieke thema’s
Ook gedurende het traject blijft
vastgesteld waar dieper op ingegaan
Passus Advies in dialoog voor een
wordt middels een uitgebreidere
continue afstemming en uitwisseling.
vragenlijst.
COMMUNICATIE

02 Analyseren

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.

04 Interventies

De communicatie tussen Passus Advies, opdrachtgever
en medewerkers loopt door alle stappen heen om de
De uitkomsten
van te
ditwaarborgen.
digitale
afstemming
en uitwisseling
onderzoek worden uiteengezet
en geanalyseerd. Uit deze
analyse komen signalen naar
voren en wordt duidelijk welke
voornaamste thema’s spelen
binnen de organisatie.

In deze fase worden de
interventies ingezet. Deze
interventies zijn altijd op maat
gemaakt en voorzien in de
behoeften van de klant. Een
greep uit deze interventies is
beschreven op de volgende
pagina.

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.

EEN GREEP UIT
MOGELIJKE INTERVENTIES

TRAINING: LEIDINGGEVEN IN DE HYBRIDE ORGANISATIE VAN MANAGER NAAR VERBINDER
In deze training nemen we jou als leidinggevende mee in de
cultuuromslag van controleren en sturen naar vertrouwen
en loslaten. Als leidinggevende moet je in een hybride
setting, meer gaan vertrouwen op iemands professionaliteit.
En daarvoor moet je iemand kennen en een
vertrouwensrelatie opbouwen, zorgen dat hij/zij bij je komt
als er dingen zijn die jij nu minder direct ziet. Jij als
leidinggevende stuurt minder direct aan op het proces maar
meer op output en resultaat. We behandelen thema’s als
vertrouwen, informeren, communiceren en verbinden. Maar
we geven ook ruimte om casussen uit de praktijk in te
brengen en te bespreken. Bovendien delen we vanuit onze
eigen expertise leerzame voorbeelden uit het werkveld.

MANAGEMENT COACHING
De leidinggevende houdt samen met de coach
de eigen manier van werken tegen het licht en
werkt aan een effectievere leiderschapsstijl,
passend bij de huidige omstandigheden,
doelen en behoeften van de organisatie.
TEAMCOACHING
De Passus Professional ondersteunt de
leidinggevende en het team bij de stappen die
ze kunnen zetten om de verbinding, de
samenwerking en de verschillende rollen
binnen het team 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.

EEN LUISTEREND OOR
Merk je binnen jouw team dat er thema’s spelen en pik je signalen op, 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,
eenzaamheid, financiële problemen, vitaliteit of gewoon even je verhaal kwijt
kunnen aan een buitenstaander.

WAT GA JE HIERMEE
BEREIKEN?
We kunnen wel concluderen dat we te maken hebben met een grote
cultuuromslag in leiderschap: van sturen naar vertrouwen, van dagelijks
fysiek contact naar deels online contact. Het belang van een andere manier
van aansturen is evident.
Ben jij er klaar voor? Gelukkig zijn wij dat wel!
Bij Passus Advies hebben we veel ervaring in het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden, het begeleiden van cultuurverandering en het op praktisch
niveau bijstaan van organisaties. Alles met als doel dat het leidinggevend
kader de grip blijft houden die nodig is.
Ons stappenplan geeft inzicht in de uitdagingen van hybride werken zodat
jouw leidinggevend kader er is wanneer het nodig is, erger kan voorkomen en
samen met zijn medewerkers op een effectieve manier kan blijven schakelen.

Wil je meer informatie over leidinggeven in een hybride organisatie?
Onze adviseurs staan voor je klaar! Neem contact met ons op
voor een vrijblijvend gesprek!

Liselotte van den Berg

Laura de Reuver

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

