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HYBRIDE 
WERKEN LAAT 
WEINIG VASTE 
ZEKERHEDEN 
OVEREIND 

Round Table Smart Workplace  
over Hybride Employee

TEKST Bart van Ratingen 

BEELD Michael Kooren

Op 26 oktober 2021 vond er een door SWP georganiseerde Round Table plaats 
op het hoofdkantoor van a.s.r. verzekeringen in Utrecht. Elf professionals met 
uiteenlopende achtergronden bogen zich over een aantal thema’s die raken aan 
de manier waarop we nu en in de toekomst hybride zullen werken – en welke 
(culturele) veranderuitdagingen er op dit moment spelen, bijvoorbeeld op het 
gebied van veiligheid, gezondheid, welbevinden en duurzaamheid. “Het enige 
dat we vandaag zeker weten is dat het over vijf jaar weer anders moet.”

De eerste discussieronde wordt afgetrapt door Harald 

den Houter, die kort de belangrijkste bevindingen uit het 

‘2021 Global Workplace Report’ van NTT toelicht. Hij 

behandelt eerst een aantal mondiale trends (een lichte 

afname van het thuiswerken ten opzichte van 2020, 

een duidelijke toename van de flexibele inzet van 

werkplekken en een opnieuw toegenomen 

afhankelijkheid van werkplektechnologie), om 

vervolgens in te zoomen op een aantal opvallende 

uitkomsten. Eén van die uitkomsten is dat flexibiliteit, 

wellbeing en (de inrichting van) hybride werken op dit 

moment topprioriteiten zijn bij organisaties als het gaat 

om het binden van bestaande, en aantrekken van 

nieuwe medewerkers. Die laatsten geven echter aan 

dat hun hoogste prioriteit is om als individu/persoon 
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gezien te worden, in plaats van als ‘medewerker’. Ook 

de mogelijkheid nieuwe skills te ontwikkelen zien zij als 

cruciaal voor hun werkgeluk.

Aan de hand van het Global Workplace Report neemt 

moderator Wim Kooyman vervolgens een drietal ‘key 

components’ bij de inrichting van hybride werken als 

vertrekpunt voor de discussie: Safe & Healthy (hoe 

zorgen we voor een gezonde en veilige werkplek op 

kantoor en thuis, maar ook voor een goede werk/

privébalans?), Space Design (hoe moet de werkruimte 

van de toekomst ingericht zijn om hybride werken 

optimaal te ondersteunen?) en tot slot Sustainability 

(hoe verhouden de thema’s verduurzaming en hybride 

werken zich?)
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ANDERE KIJK OP DE WERELD

Marcia Groeneveld zegt te merken dat veel leiding

gevenden in organisaties op dit moment echt onder

steuning nodig hebben bij het creëren van een veilige 

(hybride) werkomgeving waar medewerkers zich op 

hun plek voelen. Dit wordt breed herkend, onder meer 

door Femke Leyte: “Er bestaat geen onesizefitsall 

manier van hybride werken. Het is maatwerk en daar

om geven wij autonomie aan teams om zelf vorm te ge

ven aan hybride werken. De rol van leidinggevenden in 

dit proces is cruciaal, want als organisatie wil je wel dat 

de intenties van hybride werken op eenzelfde manier 

worden uitgelegd en er een vorm van gelijkheid blijft. 

Daar zit echt een uitdaging in het goed ondersteunen 

van leidinggevende.”

Ook Michel Goossen signaleert dit. “Wij hebben zo’n 

450 mensen geheel of deels bij klanten zitten, die 

moeten toch echt de vrijheid en het vertrouwen krijgen 

om het werk op hun eigen manier in te vullen. We 

hebben bovendien te maken met veel hoogopgeleide 

mensen die graag aan het stuur willen zitten van hun 

eigen ontwikkeling. En last but not least zijn we op zoek 

naar heel veel techneuten en operators die op de 

arbeidsmarkt haast niet te vinden zijn. Kortom, hoe je 

hybride werken inricht heeft ook invloed op hoe 

aantrekkelijk je bent als werkgever.” Van den Bos: 

“Helemaal eens. Je wint de ‘war on talent’ niet meer met 

een dikke leaseauto. Jonge mensen kijken nu veel eerder 

naar of je een dynamisch werkconcept biedt, of je 

voldoende vrijheid biedt en ook of je verduurzaming 

serieus neemt als onderneming. Eigenlijk is dit hét moment 

voor organisaties om hier echt in te gaan investeren.”

TE VEEL EEN CONTAINERBEGRIP  

Volgens Marco Meetz is de trend om gezonde(re) 

gebouwen te ontwikkelen met een positieve impact op 

het welbevinden van medewerkers internationaal al 

langer gaande, getuige ook het toenemend belang van 

BREEAM en WELLcertificeringen. De pandemie lijkt 

die ontwikkeling nog versneld te hebben. Tegelijkertijd 

worstelen veel organisaties met de spanning tussen 

‘safe’ en ‘healthy’ die Corona ook heeft veroorzaakt. 

Meetz: “Als je doet wat Coronawise ‘veilig’ is – 

looproutes, afgeplakte werkplekken, allerlei checks en 

ga zo maar door – dan staat dat nogal op gespannen 

voet met ‘welbevinden’ vanuit de optiek van de 

medewerker. Veiligheid is vaak de topprioriteit van de 

directie, maar het leidt al snel tot een kille, klinische 

werkomgeving die weinig recht kan doen aan de 

persoonlijke behoeften van medewerkers.”

Sandra van den Bos – op dit moment als adviseur 

werkzaam voor Shell en Nike – vindt ‘welbevinden’ of 

‘wellbeing’ in zekere zin ook te veel een container

begrip om echt goed op te kunnen sturen. Ze zegt: 

“Voor de een is het de vrijheid krijgen om te werken 

waar je wilt en te kunnen kiezen voor beste work/life 

balance. Voor de ander is het veilig kunnen werken op 

kantoor en kunnen sporten in de baas zijn tijd. Ik denk 

dat welbevinden eerder de resultante is van iets anders, 

namelijk het vertrouwen dat je krijgt om resultaat te 

behalen op jouw manier, op het moment dat het jou 

past. Dat is een belangrijke les uit de periode toen we 

net de pandemie ingingen en eigenlijk alle bedrijven 

ongeveer hetzelfde pakket aan superzware 

maatregelen namen. Dat heeft het welbevinden van met 

Walter Okhuijsen sluit zich daarbij aan. “Nieuwe 

generaties hebben nieuwe behoeften, en kijken anders 

naar de wereld. Ze hebben vaak een meer holistische 

blik hebben en zien hybride werken in verbinding met 

issues als verduurzaming, mobiliteit en andere 

maatschappelijke ontwikkelingen. Waarmee maar weer 

bewezen is dat ‘de’ hybride medewerker niet bestaat: 

mensen hebben verschillende behoeften, en je moet 

beseffen dat één aanpak nooit werkt voor iedereen.”

“
Sandra van den Bos:  
Ik denk dat welbevin
den een gevolg is van 
het vertrouwen dat je 
krijgt om resultaat te 
behalen op jouw ma
nier, op het moment 
dat het jou past.

Marga Petridean herkent dit. “In de nieuwe 

werkomgeving in Amsterdam die we voor APG inrichten 

was aanvankelijk veel ruimte ingericht voor plekken 

waar je gefocust kunt werken – een uitdrukkelijke wens 

vanuit de organisatie. Daar hebben we nu wel wat 

aanpassingen in gedaan, want gefocust werken doen 

mensen tegenwoordig liever thuis. Niettemin geloof ik 

er heilig in dat samenkomen op kantoor essentieel blijft 

voor de verbinding in de organisatie. We hebben heel 

Paul van Rijn:
Je zou kunnen zeggen 
dat het net zozeer 
draait om de ‘hybride 
werkgever’ als om de 
‘hybride werknemer’: 
beide rollen moeten op 
elkaar aansluiten.

“

Nick Lettink:
Houd er rekening mee 
dat niet alle werk
nemers outgoing zijn 
en voortdurend uit zijn 
op interactie op de 
werkvloer.

“

Marga Petridean:
Samenkomen op 
kantoor blijft 
essentieel voor 
de verbinding in 
de organisatie.” 

“

name jongere medewerkers die niet goed thuis konden 

werken erg negatief beïnvloed.” 

Volgens Den Houter sluit die analyse naadloos aan bij 

een van de conclusies uit het Global Workplace Report, 

namelijk dat er een enorme gap zit tussen wat leiders 

communiceren en doen, en wat medewerkers ervaren 

en voelen. Paul van Rijn: “Je zou kunnen zeggen dat het 

net zozeer draait om de ‘hybride werkgever’ als om de 

‘hybride werknemer’: beide rollen moeten op elkaar 

aansluiten.” Maar in de praktijk komt die aansluiting 

vaak neer op kortsluiting, stelt Nick Lettink. “Ook 

vandaag de dag overweegt zo’n 40% van 

medewerkers een switch van baan, ook wel ‘the great 

resignation’. De pandemie én de aansturing door, en 

band met je leidinggevende zijn hierin een belangrijke 

aanleiding.” 

Marco Meetz: 
Te veel nadruk op veiligheid leidt al snel 
tot een kille, klinische werkomgeving die 
weinig recht kan doen aan de persoonlijke 
behoeften van medewerkers.” 

“

VEEL MEER FLEXIBILITEIT 

Niet alleen de behoeften op individueel niveau zijn voor 

organisaties lastig te managen, ook de behoeften van de 

organisatie als geheel. Volgens Nanette Bijleveld worste

len veel bedrijven op dit moment met de vraag hoe zij de 

beschikbare ruimte moeten indelen. Bijleveld: “Een deel wil 

de hoeveelheid ruimte voor fysieke bijeenkomsten terug

brengen, terwijl er ook organisaties zijn die die deze hoe

veelheid willen behouden of juist verruimen. Ook issues als 

het delen van ruimte met externen liggen volop op tafel.” 

goed nagedacht over ons nieuwe kantoor en het is een 

geweldige plek om naartoe te gaan en te ‘ervaren’ wat 

APG is en waar het voor staat. Een meeting in een of 

ander satellietkantoor tussen Amsterdam en Heerlen in 

geeft niet datzelfde gevoel.”

Op de vraag van Kooyman wat hybride werken 

betekent voor het Space Design zijn de aanwezigen 

het opvallend eens: de toekomst vraagt om meer 

diversiteit in werkomgevingen, maar vooral om veel 

meer flexibiliteit. “Het is essentieel om te zoeken 

naar een inrichtingsconcept dat gemakkelijk kan 

meebewegen met veranderende behoefte. Het 

enige dat we vandaag zeker weten is dat het 

over vijf jaar weer anders moet”, zegt Leyte 

daarover. Net als Groeneveld vindt ze het 

daarbij wel van belang dat de medewerkers 

steeds worden ‘meegenomen’, bijvoorbeeld 

door het organiseren van workshops met 

gebruikersgroepen. 
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meegenomen te kunnen worden in de investerings

aanvraag om de benodigde aanpassingen te kunnen 

doorvoeren.” 

Ook Bijleveld merkt dat ondanks fraaie ambities op 

papier, verduurzamingsmaatregelen vaak als ‘te duur’ 

worden afgedaan – mede omdat echt commitment uit de 

VASTE WERKPLEKKEN NIET VERGETEN

Lettink waarschuwt er echter voor dat er ook een – 

belangrijke – groep medewerkers is voor wie flexibiliteit 

en de daaruit voortvloeiende ‘fluïde’ werkomgeving 

eerder bedreigend is. “Houd er rekening mee dat niet 

alle werknemers outgoing zijn en voortdurend uit op 

interactie op de werkvloer. Veel administratieve 

krachten zoeken op de werkplek juist structuur en 

zekerheid, een vaste plek waar ze samen met vaste 

collega’s over het weekend kunnen praten. Dat vinden 

zíj́ samenwerken, terwijl wij het steeds maar hebben 

over ‘brainstormen’ en ‘inspireren’. Die vaste bureau

werkplekken moeten we niet vergeten, en we moeten 

zeker niet denken dat die niet meer nodig zijn.”

Femke Leyte: 
Er bestaat geen 
onesizefitsall 
manier van 
hybride werken.

Michel Goossen: 
Hoe je hybride werken 
inricht heeft ook invloed op 
hoe aantrekkelijk je bent als 
werkgever.

“

“

kritischer op beoordeeld, zoals Den Houter het 

samenvat. Maar aandacht voor sustainability mag dan 

mainstream zijn geworden (“Je kunt onmogelijk nog 

‘nietduurzaam’ zijn vandaag de dag”), het accent is 

wel aan het verschuiven, aldus Okhuijsen. “Viel 

verduurzaming eerst zowat samen met het terugdringen 

van het energieverbruik, inmiddels is daar circulariteit 

bijgekomen en sinds kort ook de S van ESG, ofwel het 

verduurzamen van mensen. We merken dat ook in 

gesprekken over geplande renovaties van gebouwen: 

vroeger was de insteek ‘graag volgens bestek en zo 

goedkoop mogelijk’, nu komt de vraag op tafel: ‘Kunnen 

jullie helpen dit gebouw zo te renoveren dat het 

maximaal bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van 

de medewerkers?’. Dat is een heel andere en veel meer 

holistische benadering.”

Een tweede stelling die brede bijval krijgt is dat (echte) 

verduurzaming alleen mogelijk is door gebruik te 

maken van partnerships. Waarbij, zegt Goossen, niet 

alleen gedacht moet worden aan leveranciers 

(downstream), maar zeker ook aan klanten (upstream). 

En waarbij echte impact alleen mogelijk is als je 

partners ook echt snappen wat het (duurzaamheids) 

DNA van de organisatie is, stelt Petridean.

Over de vraag van Kooyman, tot slot, of de opkomst  

van het hybride werken ook tot een boost van de 

duurzaamheidsambities heeft geleid wordt verschillend 

gedacht. Een aantal deelnemers meent van niet, en 

signaleert nog steeds onvoldoende tempo op de 

verduurzamingsagenda bij veel bedrijven en/of de 

Facilitair Managementafdelingen van die bedrijven. Zo 

constateert Lettink dat in 9 van 10 gevallen “de ambities 

hoog zijn, maar als het puntje bij paaltje komt het budget 

nog steeds leidend is, en niet de duurzaamheidsambities. 

De duurzaamheidsinvesteringen moeten zichzelf vaak 

binnen een X termijn terug kunnen verdienen om 

top van de organisaties nog ontbreekt. Een deel van de 

deelnemers denkt echter dat organisaties door de 

evidente duurzaamheidseffecten van hybride werken 

(minder vervoersbewegingen op de weg, minder tot niet 

meer zakelijk vliegen, minder vierkante meters die verlicht 

en verwarmd moeten worden) hun duurzaamheids

doelstellingen versneld gerealiseerd hebben zien 

worden, en niet geneigd zullen zijn deze inhaalslag weer 

uit handen te geven. Petridean gelooft dan ook dat 

hybride werken zal leiden tot een snellere realisatie van 

de duurzaamheidsdoelstellingen dan gepland. 

“Tegelijkertijd zal de tijd het leren waar dit in resulteert als 

we weer echt regulier naar het kantoor gaan.”

Walter Okhuijsen:
Het verzamelen van 
data om ook gedrag te 
kunnen ‘nudgen’ zijn 
oplossingen waar de 
markt actief naar 
vraagt.

“

Marcia Groeneveld:
Veel leidinggevenden 
hebben op dit moment 
echt ondersteuning 
nodig hebben bij het 
creëren van een veilige 
(hybride) 
werkomgeving.

Harald den Houter:
Er zit een enorme  
‘gap’ tussen wat 
leiders communiceren 
en doen, en wat 
medewerkers 
ervaren en voelen.

“

De gemeente Utrecht heeft inmiddels onderzoek laten 

doen om beter te begrijpen hoe divers de vraag naar 

werkomgevingen eigenlijk is binnen de ambtelijke 

organisatie. Van Rijn: “We kwamen van een situatie van 

98% open space omgeving, waarbij ongeveer 

iedereen altijd naar kantoor kwam. We gaan het nu 

anders inrichten, waarbij overigens bewust wat 

overcapaciteit inbouwen zodat het voor medewerkers 

ook ‘gemakkelijker’ is om een plek te vinden of 

reserveren die ze in gedachten hebben. We zaten qua 

beschikbare werkplekken wel erg op het absoluut 

noodzakelijke en dat maakt het werken op kantoor ook 

minder leuk.”

Ook bij a.s.r. is flexibiliteit inmiddels de vaste waarde 

bij het (hybride) Space Design, zegt Meetz. “We 

hadden sowieso veel kleine vergaderzaaltjes en 

focusplekken die niet geschikt zijn voor grotere 

groepen, dus we hebben de eerste lockdown 

aangegrepen om op de tweede etage nieuwe ruimten 

in te richten die geschikt zijn voor gebruik door grotere 

groepen en teams. We maken daar gebruik van 

verrijdbare kamerschermen, zodat we ongeacht de 

omvang van de groep altijd een soort huiskamersfeer 

kunnen realiseren.” 

Okhuijsen voegt hier nog een element aan toe: de 

acceptatie van technologie als onderdeel van het 

Space Design is duidelijk toegenomen. Hij zegt: “Het 

inzetten van sensoren en het verzamelen van allerlei 

data om ook gedrag te kunnen ‘nudgen’ – dat zijn 

oplossingen die je niet langer hoeft te ‘verkopen’, maar 

waar de markt actief naar vraagt.”

VERDUURZAMEN VAN MENSEN 

Ook ten aanzien van het onderwerp Sustainability 

delen veel deelnemers min of meer dezelfde visie: 

verduurzaming is een vaste waarde geworden op de 

agenda van organisaties, en ze worden er ook steeds 

Nanette Bijleveld: 
Verduurzamings maatregelen worden nog 
te vaak als ‘te duur’ afgedaan – mede 
omdat echt commitment uit de top van de 
organisaties nog ontbreekt.” 

“

“


