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Even voorstellen..
Ervaringen met thuiswerken

Onderzoek naar thuiswerken bij 9 
organisaties (aangevuld met ander
onderzoek)

Post-corona: de aandacht voor hybride
werken

Vragen en opmerkingen



3 Titel presentatie



Ervaringen met thuiswerken tijdens
corona
• De genoemde voor- en nadelen zijn zeer persoonlijk en gebaseerd op de 

context
• Het onderzoek is altijd een momentopname

• Algemene conclusie: we zijn tevreden over thuiswerken
• De meeste kenniswerkers geven een rapportcijfer van ruim voldoende of 

hoger.
• 79% van de medewerkers wil vaker thuis gaan werken.
• 64% procent van de medewerkers wil na de coronacrisis twee of meer 

dagen thuiswerken, gemiddeld 2,2 dagen bij 1 FTE.
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Structurele kenmerken van teamwork 1/2

• De omvang en intensivering van 
het werk neemt eerder toe dan 
de aard van het werk.

• 69% is van mening dat taken in 
hun functie goed vanuit huis 
kunnen worden uitgevoerd.
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Structurele kenmerken van teamwork 2/2

• Veel teams rapporteren een 
toename van autonomie (beslis-
en handelingsruimte binnen het 
werk).

• Manager geeft steun, ruimte en 
vertrouwen. Aandachtspunten 
zijn duidelijke een koers en 
heldere resultaatafspraken.
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Ervaring en skills binnen het team 1/2

• Bij 38% van medewerkers 
intensivering van het werk. 
Daardoor kunnen zij eerder 
vermoeid raken en moeite 
hebben privétijd te bewaken 
(38% kan werk en privé moeilijk 
scheiden).

• Voldoende
zelfmanagementvaardigheden

• Voldoende digitaal competent. 
Bijscholing betekent vaak ‘erbij
doen’ (51%)
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Even inzoomen op werkdruk
werktempo/ 
hoeveelheid

complexiteit/ 
moeilijkheidsgraad

variatie in het werk

emotionele
overbelasting

mentale
overbelasting

taakeisen 
werkinhoud

taakeisen 
werkcontext

taakonduidelijkheid

verandering in taak

taakinterrupties

baanonzekerheid

cultuur en
leiderschapsstijl

regel-
mogelijkheden

autonomie/ 
tijdsautonomie

functionele steun 
leidinggevenden

functionele steun 
collega's

inspraak en 
bevoegdheid
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Ervaring en skills binnen het team 2/2

• Thuiswerken leidt volgens de 
medewerkers tot meer focus en 
efficiëntievoordeel (64% is minder 
afgeleid). 

• Medewerkers rapporteren in staat te 
zijn structuur aan te brengen in het 
werk, prioriteiten te stellen en 
proactief werkproblemen op te 
lossen (82%) . 

• Tijdens het thuiswerken ervaart 50% 
van de medewerkers dat hun 
productiviteit is toegenomen in 
vergelijking met werken op kantoor.

• Op het gebied van flexibiliteit is 
eveneens een stijging zichtbaar. 
(48%).
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Teamprocessen 1/2

• Behoefte aan
• face-to-face contact
• sociale binding
• feeling houden met de 

organisatie
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Teamprocessen 2/2

Aandacht voor onderlinge
afstemming:
• Minder feedback (61%)
• Minder kennisdeling (35%)
• Minder samenwerking (33%)
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Even inzoomen op organisatieleren

• Meeste leren ontstaat via 
werkplekleren. Leidt tot meer
wendbaarheid en innovatie.

• Advies om hier expliciet aandacht
aan te besteden



Post-corona samenwerken: 7 vragen
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Post-corona samenwerken: 7 vragen

• Een ‘hybride team’ bestaat uit leden die hun werk verdelen tussen
kantoor (fysiek) en thuis achter het bureau (digitaal).

• De transitie naar hybride werken is niet gemakkelijk omdat het veel
consequenties heeft voor team en organisatie. 

• De transitie naar ‘hybride werken’ kan lopen via 7 hoofdvragen
gebaseerd op 7 teamaspecten

15



1/7 Teamdoel

Hoe kan hybride werken 
ondersteunend zijn om ons 
teamdoel te bereiken?
• (Opnieuw) helder krijgen van de 

gemeenschappelijke doelstelling.
• Belangen vanuit meerdere 

perspectieven bekijken.
16



2/7 Werk

Welke variant van het hybride team 
is het best passend?
• Verschillende hybride varianten

mogelijk.
• Wat vraagt de doelstelling aan

taak/rolverdeling, samenwerking en
afstemming? Dit wordt afgezet
tegen persoonlijke behoeften.17



3/7 Relatie

Hoe kan het groepsgevoel bewaakt 
worden in hybride vorm?
• Het belang van het team voor de 

leden.
• Wat brengt het groepsgevoel?
• Werkt alleen als de basisbehoeften

aanwezig zijn.
18



4/7 Competenties

Welke competenties zijn het meest 
van belang en hoe worden deze 
ingezet?
• Duidelijkheid over benodigde

vakcompetenties
• Duiden of deze het beste digitaal/ 

fysiek tot uiting komen
• Ook digitale competenties nodig!19



5/7 Leren/ ontwikkelen

Kunnen de competenties fysiek of 
ook digitaal worden aangeleerd/ 
doorontwikkeld?
• Zijn de vereiste competenties ook

digitaal aan te leren?
• Afzetten tegen verwachte

teammobiliteit
20



6/7 Innovatie

Welke hybride vorm past bij de 
gewenste innovatie?
• Innovatie vraagt om co-locatie

(formeel en informeel)
• Behoefte aan innovatie afzetten

tegen de mogelijkheden fysiek bij
elkaar te komen.

21



7/7 Leiderschap

Wat is het gewenste leiderschap 
voor het hybride team?
• Zichtbaarheid, zowel op kantoor als

digitaal
• Keuze voor wenselijk leiderschap
• Ondersteuning richting teamdoel
• Bewaken waarden grotere geheel

22



Resultaat:
Uitgangspunten hybride werken
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Teamaspecten
1. teamdoel
2. relatie
3. werk
5. leren/ ontwikkelen
6  i i

 



Verder lezen:
• Thuiswerken tijdens de coronacrisis

https://www.aeno.nl/uploads/Quickscan-thuiswerken-tijdens-de-
coronacrisis-hoofdlijnen.pdf

• Smit, Verwest & van Middelkoop – Naar een
hybride toekomst? Tijdschrift voor Coaching
(in press)

• Verwest & Smit – Beter bestand tegen
crisis. Tijdschrift voor Ontwikkeling van 
Organisaties (in press)

Even linken?
SMITW
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