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De term ‘hybride werken’ ligt momenteel op ieders lip. De coronapandemie heeft organisa-
ties en medewerkers geleerd dat het mogelijk is kantoorwerkzaamheden thuis of elders uit te 
voeren. In de wetenschappelijke literatuur wordt al jaren gesproken over de potentiële voor-
delen van telewerken. Maar als gevolg van de verplichte thuiswerkperiode hebben mensen 
het nu massaal aan den lijve ondervonden: thuiswerken kán. 
Organisaties zijn na de pandemie massaal overgegaan op de implementatie van hybride wer-
ken. Deze nieuwe manier van (kennis)werken kan als volgt gedefinieerd worden:

Hybride werken is een manier van werken waarbij medewerkers de juridisch geborgde 
bewuste keuze en mogelijkheid hebben om hun kenniswerkzaamheden (deels) plaats- en 
tijdonafhankelijk uit te voeren – vaak vanuit huis – waarbij de voor het werk noodzakelijke 
onderlinge communicatie (deels) plaatsvindt via digitale communicatiemiddelen.

De implementatie van hybride werken is geen sinecure. Eén van de aspecten waarover or-
ganisaties zich zorgen maken is de wijze waarop de ‘verbinding’ in stand blijft. Wanneer de 
verantwoordelijkheid voor de keuze om al dan niet fysiek samen te komen meer bij de indivi-
duele medewerker komt te liggen, moeten organisaties actief worden in het organiseren van 
verbinding. Het verminderen van de territoriale binding van medewerkers vraagt om com-
pensatie op andere vlakken. 

Verbinding
‘Verbinding’ is een complex begrip. In de context van kantoorhoudende organisaties gaat 
het om verschillende types relaties tussen organisatie, team en medewerker. Deze relaties 
kunnen formeel en informeel van aard zijn en al dan niet een bepaalde mate van hiërarchie 
(ofwel verticaliteit) in zich dragen. In dit rapport hanteren we daarom de volgende definitie 
van ‘verbinding’:

Verbinding (binnen organisaties) is het geheel van verticale en horizontale, formele en 
informele relaties die worden onderhouden (of met het oog op borgen van het primaire 
proces zouden moeten worden onderhouden) tussen (de representanten van) organisa-
tie, team en individuele medewerker. 

Het organiseren van verbinding kan binnen organisaties op verschillende manieren gestalte 
krijgen. Een historische analyse van archetypische vormen van gemeenschappelijkheid (de 
Griekse agora, de Middeleeuwse jaarmarkt, het vroegmoderne koffiehuis, het traditionele 
kantoor) leert dat organisaties bij het implementeren van hybride werken aandacht moeten 
besteden aan (minimaal) vijf condities van gemeenschappelijkheid:

• Gereglementeerde toegankelijkheid: er moet beleid ontwikkeld worden met betrekking 
tot de vraag wie wanneer en waar de toegang heeft tot informatie.

• Mensbeeld: organisaties moeten zich bewust zijn van de impliciete wijze waarop binnen 
de organisatie wordt gedacht over de positie van de medewerker op het spectrum dat 
loopt van ‘human capital’ tot ‘autonoom individu’.

SAMENVATTINGColofon
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• Juridische inkadering: een succesvolle implementatie van hybride werken veronderstelt 
kennis van en aandacht voor de formele basis zoals geformuleerd in (onder meer) de in-
dividuele arbeidscontracten, de Arbowetgeving en de (naar verwachting veranderende) 
bepalingen in de Wet Flexibel Werken.

• Verbeelde gemeenschap: het handhaven van (het gevoel van) gemeenschappelijkheid bin-
nen een hybride context is afhankelijk van de manier waarop gedeelde cultuur en symbo-
liek worden ingezet en geborgd ter bestendiging van het ‘wij-gevoel’.

• Fysieke gemeenschappelijkheid: voor het realiseren van verbinding in een hybride situatie 
is fysiek samenkomen een noodzakelijke voorwaarde. Er is behoefte aan heldere afspra-
ken over hoe en wanneer medewerkers elkaar fysiek ontmoeten. 

Virtual teams
In de loop der jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de wijze waarop zogenoemde 
‘virtual teams’ functioneren. Dat levert interessante inzichten op, die ook bruikbaar zijn voor 
organisaties die hybride gaan werken en daarbij de onderlinge verbinding op peil willen hou-
den. Uit onderzoek leerden we dat de volgende punten van belang zijn.

• Teamwerkzaamheden moeten deels synchroon (= op hetzelfde tijdstip) plaatsvinden. 
Wanneer (deels) op hetzelfde tijdstip gewerkt wordt, blijft ieder zich bewust van de geza-
menlijkheid die noodzakelijk is om alle processen goed te doorlopen. Bovendien kunnen 
eventuele problemen real-time gedetecteerd en opgelost worden. 

• Goed werkende (communicatie)technologie is een absolute randvoorwaarde voor het suc-
ces van virtual teams. Communicatiemiddelen spelen een cruciale rol bij het (her)bevesti-
gen van de formele en informele relaties tussen de leden van virtual teams. 

• Monitoring van de teamprestaties is van groot belang. Op afstand opererende teams func-
tioneren het best wanneer de teamleden voortdurend op de hoogte zijn van elkaars werk-
zaamheden en vorderingen. 

• Periodiek fysiek samenkomen is belangrijk. Het verdiept het vertrouwen tussen de team-
leden.

Het realiseren van verbinding binnen hybride teams vraagt om de volgende concrete acties:

• Formuleer een duidelijke visie en strategie voor teamwerk
• Werk voortdurend aan het creëren van gedeeld bewustzijn
• Zorg voor goede coördinatie en monitoring 
• Bespreek de wil om samen te werken met collega’s
• Bouw bewust aan relaties en vertrouwen 
• Maak bewuste keuzes over de onderlinge communicatie (frequentie, medium, locatie)

Clubhuis
In het kader van de implementatie van hybride werken wordt vaak gesteld dat het verstandig 
is kantoren om te bouwen tot ‘clubhuis’. In deze gedachte is het kantoor exclusief bedoeld om 
te ‘ontmoeten’. Bij deze stelling zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. Uit CfPB-onder-
zoeken blijkt dat kantoorwerkers momenteel vooral naar kantoor komen voor het uitvoeren 
van individueel werk aan een bureau en online overleg. Gecombineerd met de uitkomsten 
van eerdere onderzoeken naar de werkzaamheden die mensen per dag uitvoeren, leidt dit 
tot de verwachting dat kantoren vooralsnog ruimte moeten blijven bieden aan verschillende 
vormen van bureauwerk. Het inrichten van een kantoor als clubhuis – dat wil zeggen: exclu-
sief ingericht als ontmoetingsplek – is daarmee niet de meest verstandige optie. Wanneer 
het kantoor exclusief wordt ingericht als ontmoetingsplek kan dit tot de paradoxale situatie 
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leiden dat mensen juist mínder naar kantoor komen omdat daar een flink deel van hun dage-
lijkse activiteiten niet meer voldoende ondersteund wordt. 

Vierkante meters
Eén van de vragen die momenteel leeft is of het mogelijk is vierkante meters kantoorruimte af 
te stoten wanneer hybride werken de nieuwe modus operandi wordt. Bij de beantwoording 
van deze vraag past enige voorzichtigheid. De gevolgen van (deels) thuiswerken voor zowel 
individuele medewerkers als organisaties zijn anno 2022 nog niet geheel uitgekristalliseerd. 
Te snelle structurele ingrepen zijn in een dergelijke context onverstandig. Bovendien hebben 
we bij eerdere varianten van kantoorvernieuwing – zoals de opkomst van de kantoortuin of 
activiteit-gerelateerd werken – gezien dat een te strikte focus op kostenbesparing soms tot 
ongewenste resultaten kan leiden. Wanneer de huidige tendens van lagere bezettingsgraden 
zich doorzet, verwachten we op de middellange termijn inderdaad een structurele krimp van 
het aantal vierkante meters kantoorruimte per Fte. De beslissing om over te gaan tot het 
afstoten van kantoorruimte zou echter het sluitstuk moeten vormen van een afgewogen be-
leidswijziging – met afweging van íeders belangen en met oog voor de blijvende betekenis 
van de fysieke ruimte als ‘verbinder’. 

Verbinden is een werkwoord
Concluderend kan gesteld worden dat het realiseren van verbinding in de hybride werkelijk-
heid een complexe opgave is. De verschillende varianten van verbinding kunnen alleen struc-
tureel geborgd worden wanneer aan een hele serie condities is voldaan. Bovendien vraagt 
het onderwerp om voortdurende aandacht. Om ontwerper Gerrit Rietveld te parafraseren: 
verbinden is een werkwoord. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd is voor managers/lei-
dinggevenden. Nog meer dan in het verleden is het noodzakelijk om heldere afspraken te 
maken over alle aspecten die een rol spelen bij het organiseren van blijvende gezamenlijk-
heid. Vragen die daarbij een rol spelen zijn onder meer ‘Hoe luiden de strategische organi-
satiedoelen?’, ‘Is de (nieuwe) manier van werken gekoppeld aan de strategische organisatie-
doelen?’ en ‘Biedt de organisatie voldoende ‘purpose’ om medewerkers duurzaam aan zich 
te binden?’. Bedrijfsonderdelen als Vastgoed, FM, HR en IT kunnen alleen tot structurele en 
geïntegreerde antwoorden komen op het hybride vraagstuk – en de daaraan gerelateerde 
vraag naar voldoende verbinding – wanneer de top van de organisatie een helder antwoord 
biedt op deze belangrijke vragen. 
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De publicatie ‘Zoeken naar verbinding in de hybride wereld’ is de eerste publicatie in een 
reeks uitgaven die wij als Center for People and Buildings de komende jaren presenteren in 
het kader van onderzoeksprogramma Werk in Transitie.

Werk in Transitie is een collectief onderzoeksprogramma dat het CfPB heeft opgezet in nauwe 
samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven. We onderzoeken aan de hand van verschillen-
de onderzoeksmethodes welke struikelblokken ervaren worden bij het invoeren van hybride 
werken. Het onderzoeksprogramma voeren we uit samen met de deelnemende organisaties. 
De kennis die we verwerven delen we op verschillende manieren. We organiseren onder 
meer kenniskringen, diners pensant en congressen, waar we informatie zullen delen over de 
laatste stand van zaken in het onderzoek. Daarnaast brengen we de uitkomsten onder in een 
serie thema-publicaties. Daarbij gaan we telkens in op een onderwerp dat door deelnemende 
organisaties als belangrijk en urgent wordt ervaren. We formuleren praktische handvatten 
die organisaties in staat stellen hun werkprocessen ook in de hybride toekomst zo goed mo-
gelijk in te richten en bij te sturen.

Deze publicatie biedt antwoord op de belangrijke vraag: ‘Hoe houden we de verbinding met 
elkaar in een situatie waarin we elkaar niet meer elke dag tegenkomen in het gemeenschap-
pelijke kantoorgebouw?’. 

Jacqueline Schlangen
Directeur CfPB  
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INLEIDING

Hybride werken ligt momenteel op ieders lip. De COVID-pandemie heeft organisaties en me-
dewerkers geleerd dat het mogelijk is kantoorwerkzaamheden deels thuis of elders uit te 
voeren. Hoewel in de wetenschappelijke literatuur al jaren wordt gesproken over de poten-
tiële voordelen van (deels) thuiswerken, leefde bij kantoorhoudende organisaties tot 2020 
koudwatervrees. 
Anno 2022 is die koudwatervrees grotendeels verdwenen. Het grootschalige gedwongen 
thuiswerk-experiment tijdens de pandemie heeft aangetoond dat (deels) thuiswerken voor 
kenniswerkers wel degelijk mogelijk is. De productiviteit blijft veelal op peil1 en bovendien zijn 
kenniswerkers dankzij de thuiswerk-mogelijkheid in staat een betere balans aan te brengen 
tussen werk en privé. 
De ervaring die werd opgedaan tijdens de pandemie heeft geleid tot een paradigma-wisse-
ling. Waar tot 2020 het kantoorgebouw dé standaard werkomgeving was, zijn kantoorhou-
dende organisaties op grote schaal overgegaan op het invoeren van het zogenoemde ‘hybride 
werken’: kenniswerkers worden in staat gesteld om een deel van hun werkzaamheden struc-
tureel vanuit huis of elders uit te voeren. 

Terra incognita
Hoewel de ervaringen tijdens de coronapandemie hebben aangetoond dat thuiswerken geen 
negatieve gevolgen hoeft te hebben voor de productiviteit van organisaties, zijn er voor wat 
betreft het invoeren van structureel hybride werken nog tal van onzekerheden. Het invoeren 
van deze geheel nieuwe manier van het organiseren van kenniswerk is in belangrijke mate 
terra incognita. Zo is er nog weinig bekend over de effecten op de middellange en lange 
termijn. Zullen de productiviteitseffecten – die tijdens het gedwongen thuiswerkexperiment 
van 2020 in sommige gevallen zelfs stegen – ook op de langere termijn positief blijven? Wat 
betekent hybride werken voor de invulling van de werkomgeving? En hoe zit het eigenlijk met 
de verschillen tussen individuele medewerkers? 

Onderzoekscijfers – bijvoorbeeld uit ons eigen thuiswerkonderzoek We Werken Thuis (2020) 
– laten zien dat een groot deel van de kenniswerkers tijdens de pandemie positief was over 
(deels) thuiswerken.2  Maar hoe gaan organisaties om met de toch nog steeds grote groep – 
omstreeks de 30% – van kenniswerkers die vanwege tal van redenen3 níet enthousiast is over 
de mogelijkheid – of plicht – om deels vanuit huis te werken?

Werk in Transitie
Om deze en vele andere aspecten van hybride werken te verkennen en organisaties te helpen 
bij een verantwoorde implementatie van hybride werkarrangementen heeft het Center for 
People and Buildings (CfPB) het grootschalige onderzoeksprogramma Werk in Transitie opge-
zet. Samen met TU Delft en TU Eindhoven onderzoeken we de komende jaren bij deelnemen-
de organisaties welke struikelblokken ervaren worden bij het invoeren van hybride werken. 
Aan de hand van verschillende onderzoeksmethodes formuleren we praktische handvatten 
die organisaties in staat stellen hun werkprocessen ook in de hybride toekomst zo goed mo-
gelijk in te richten en bij te sturen. 

1 M. Weijs-Perrée, R. Appel-Meulenbroek, J. Looijen, B. Hoekstra, P. Jongens-van der Schaaf, ‘Analysing perceived communication and productivity 
of different office workers while working fully from home duet o COVID-19 restrictions’, The 20th EuroFM Research Symposium (2021).
2 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021).
3 Zie bijvoorbeeld R. Appel-Meulenbroek, A. Kemperman, A. van de Water, M. Weijs-Perrée, J. Verhaegh, ‘How to attract employees back to the 
office? A stated choice study on hybrid working preferences’ in Journal of Environmental Psychology 81 (2022).
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Struikelblok: verbinding
Bij het opzetten en uitvoeren van het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie 
hebben de deelnemende organisaties een belangrijke stem. Tijdens kennisbijeenkomsten 
kunnen zij hun zorgen en hoofdpijndossiers delen met de onderzoekers. Op die manier bepa-
len we gedurende de looptijd van het onderzoeksprogramma gezamenlijk de focus van het 
onderzoek.

Tijdens de eerste kennisbijeenkomsten in het kader van Werk in Transitie kwam één onder-
werp telkens weer aan de orde. Bij organisaties die van start zijn gegaan met het ontwikkelen 
van beleid op het gebied van hybride werken bestaat vrijwel over de gehele linie de angst dat 
het invoeren van hybride werken ten koste zal gaan van de ‘verbinding’ binnen de organisatie. 
Deze breed gedeelde zorg noopte de onderzoekers ertoe dit onderwerp dieper te verkennen. 
Op het jaarcongres dat werd georganiseerd naar aanleiding van het onderzoeksprogramma 
Werk in Transitie werden de eerste resultaten op dit terrein gedeeld. Onder de titel ‘Vin-
den van verbinding in de hybride wereld’ kwamen in plenaire presentaties en parallelsessies 
verschillende aspecten van verbinding aan de orde, waaronder de condities waaraan orga-
nisaties moeten voldoen om het ‘wij-gevoel’ in stand te houden, de nieuwe manier waarop 
kenniswerkers moeten samenwerken, en de implicaties voor de werkomgeving. 

Leeswijzer
In dit rapport staan de belangrijkste onderwerpen die tijdens het CfPB Jaarcongres 2022 be-
sproken zijn. Hierbij hanteren wij de volgende hoofdvraag:

Hoe houden we de verbinding met elkaar in een situatie waarin we elkaar – anders dan 
voorheen – niet meer elke dag tegenkomen in het gemeenschappelijke kantoorgebouw?

Ter beantwoording van deze vraag beginnen we met een algemeen verhaal over hybride wer-
ken (Hoofdstuk 1), waarbij we aandacht hebben voor de definitie van hybride werken, voor 
de maatschappelijke context waarin de huidige paradigmawisseling zich voltrekt, én voor de 
menselijke behoefte aan verbinding. 

Vervolgens richten we ons op het onderwerp ‘Organisatie & Medewerkers’. In dit kader bie-
den we een historisch-filosofische analyse van het begrip ‘gemeenschappelijkheid’ (Hoofd-
stuk 2). We vertellen over een CfPB-onderzoek waarin we gekeken hebben naar vijf archety-
pische historische voorbeelden van ‘gemeenschappelijkheid’. 

In het derde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het onderwerp ‘Samenwerken’ (Hoofd-
stuk 3). Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur – onder meer op het gebied van 
‘virtual teams’ – laten we zien op welke manier samenwerken gestalte kan krijgen binnen 
organisaties die overgaan op hybride werkarrangementen. 

Hoe gaat de werkomgeving eruit zien in de hybride toekomst? In de publieke opinie wordt 
gesteld dat het kantoor een clubhuis moet worden. Maar wat betekent dit precies? Aan de 
hand van onderzoeksdata plaatsen we deze opvatting in Hoofdstuk 4 in perspectief.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de vraag hoe je een wendbare werkomgeving realiseert, een om-
geving die flexibel genoeg is om voortdurende veranderingen in werkprocessen op te vangen. 

Daarna gaan we in op het onderwerp ‘pilots hybride werken’. Welke vragen moet je precies stel-
len wanneer je een pilot gaat doen op het gebied van hybride werken? En welke stappen moet 
je doorlopen om een pilot succesvol te kunnen afronden? Dat laten we zien in Hoofdstuk 6.
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In een kort hoofdstuk vertellen we iets over het Nationaal Onderzoek ‘Activiteiten op het 
werk’ (Hoofdstuk 7). We leggen uit waarom het zo belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen 
meedoen aan het onderzoek om een gevalideerde keuze te kunnen maken voor de werkplek 
en -locatie). 

In Hoofdstuk 8 zijn kort de belangrijkste conclusies te lezen.
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1 DE CONTEXT VAN HYBRIDE WERKEN

Tijdens de coronapandemie hebben we geleerd dat het voor kenniswerkers mogelijk is om 
hun werkzaamheden (deels) thuis uit te voeren. De ervaring die werd opgedaan tijdens de 
pandemie heeft geresulteerd in het voornemen bij organisaties om hybride werken in te voe-
ren. Diverse organisaties, waaronder de Rijksoverheid, zijn bezig hybride werken structureel 
te implementeren. Daarbij zijn er echter nog veel onzekerheden. Hybride werken is deels 
‘terra incognita’. Eén van de onzekerheden is de kwestie rondom ‘verbinding’. Hoe creëer en 
onderhoud je verbinding in een situatie waarbij veel minder sprake is van fysiek samenzijn in 
de werkomgeving dan we tot begin 2020 gewend waren? 

1.1   Definitie
Al jaren wordt er gesproken over de mogelijkheid om thuis te werken. De Amerikaanse au-
teur Alvin Toffler schreef begin jaren ’80 al over de zogenoemde ‘electronic cottage’: de tech-
nologische ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie zouden het eigen 
huis in de toekomst tot het centrale knooppunt maken van allerlei sociale, economische en 
maatschappelijke processen. Werken zou daarbij volgens Toffler steeds meer vanuit huis kun-
nen plaatsvinden. 
Ook verschillende anderen, zoals de Britse DEGW-architect Francis Duffy, hielden zich gedu-
rende de laatste decennia van de vorige eeuw intensief bezig met het doordenken van de 
implicaties van de technologische ontwikkelingen op de manier waarop kantoorwerk wordt 
uitgevoerd. In zijn boek The New Office (1997) pleitte Duffy voor een geheel nieuwe manier 
van denken over kenniswerk, met als sleutelwoorden ‘flexibilisering’ en ‘autonomie’. Deze 
ideeën leidden tot de opkomst van een serie ingrijpende vernieuwingen in de (kantoor)wer-
komgeving, waaronder ‘Het Nieuwe Werken’, ‘Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk wer-
ken’ (TPAW) en ‘activiteit-gerelateerd werken’. Dit laatstgenoemde concept, dat in ons land 
grootschalig geïmplementeerd is binnen kantoorhoudende organisaties, houdt in dat kennis-
werkers hun specifieke werkplek kunnen kiezen op basis van de activiteit die op dat moment 
verricht moet worden. Voor standaard bureauwerk kies je een werkplek in de (meestal) open 
werkruimte, voor concentratiewerk kies je een concentratiewerkplek, wanneer je formeel 
wilt overleggen boek je een vergaderzaal, en voor informeel overleg kun je terecht bij de 
koffieautomaat of in de loungehoek. 

Koudwatervrees
Eén aspect van de mogelijkheden die vanaf de jaren ’70 in de literatuur werden aangestipt 
bleef merkwaardig achter binnen het concept activiteit-gerelateerd werken: thuiswerken. 
Hoewel al jaren wordt geschreven over de mogelijkheid om een deel van de activiteiten van-
uit huis uit te voeren, bleef het dagelijks samenkomen in fysieke kantoor lange tijd de stan-
daard modus operandi binnen organisaties. Klaarblijkelijk heerste er nog de nodige koudwa-
tervrees met betrekking tot de mogelijkheid om een substantieel deel van het kenniswerk 
buiten de kantoormuren te laten plaatsvinden. In 2020 veranderde dat. Als gevolg van de 
coronapandemie werden kenniswerkers van de ene op de andere dag gedwongen om vanuit 
huis te werken. Dit grootschalige experiment had grote invloed op de gedachten over plaats 
en tijd van kenniswerk. Pas toen de theoretisch reeds lang voorspelde mogelijkheid van ‘te-
lewerken’ in de praktijk bleek te werken, verdween de koudwatervrees. Na afloop van de 
gedwongen thuiswerkperiode was bij veel organisaties daarom duidelijk: in de toekomst gaan 
we niet meer terug naar de situatie van voor 2020. 
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De wereld van (kennis)werk is in voortdurende transitie. De opkomst van hybride werken is 
de laatste ontwikkeling in een langjarig proces. Die opkomst heeft overigens niet alleen te 
maken met het verdwijnen van de koudwatervrees bij organisaties, maar ook met de positie-
ve ervaringen die individuele medewerkers tijdens de pandemie opdeden met thuiswerken. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zegt in het rapport ‘Thuis of terug naar kantoor’ 
(2021) dat ‘de gemiddelde thuiswerker […] na afloop van de coronamaatregelen meer uren 
[wil] thuiswerken dan eerst, maar niet meer zoveel als in het afgelopen jaar [2020]’.4  De data 
uit het onderzoek We Werken Thuis (WWT), dat we in 2020 uitvoerden in samenwerking met 
TU Delft, TU Eindhoven en Aestate/Ontrafelexperts, sluiten aan bij deze constatering van het 
SCP. WWT-respondenten spraken de wens uit na de pandemie maar liefst de helft van de tijd 
thuis te werken.5

De wensen van individuele medewerkers laten zich na 2020 niet langer negeren. En ook orga-
nisaties zien post-corona de grote voordelen van deels thuiswerken – oftewel hybride werken 
– in. Daarmee maken we vanaf 2020 een paradigmawisseling mee die zich laat beschrijven als 
een verdere uitwerking van het concept activiteit-gerelateerd werken: de keuze van de ken-
niswerker om de werkplek af te stemmen op de uit te voeren activiteit strekt zich na 2020 uit 
tot buiten de muren van het kantoor. Het invoeren van hybride werken binnen kantoorhou-
dende organisaties betekent dat (kennis)werkzaamheden voortaan op verschillende locaties 
en tijden kunnen en mogen worden uitgevoerd: niet alleen op kantoor maar ook thuis of 
elders, en niet alleen van 9 tot 5 maar ook op andere momenten. 

Heldere definitie
De overgang van het kantoor als dé standaard werklocatie naar hybride werkarrangementen 
kan dus worden gezien als een paradigma-wisseling. Vanaf de opkomst van het kantoor in de 
tweede helft van de 19e eeuw tot voorjaar 2020 gold het kantoor – ondanks alle veranderin-
gen die de configuratie van de kantoorvloer in die anderhalve eeuw te zien gaf – steeds als dé 

4 ‘Thuis of terug naar kantoor’, SCP (2021).
5 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021)
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6 In de literatuur wordt het begrip ‘kenniswerk’ op verschillende manieren geclassificeerd en gedefinieerd (zie voor een overzicht het artikel 
‘The concept of Knowledge work revisited’ (Piöriä 2005)). De omschrijving die wij hier hanteren omvat het gehele spectrum van routinematige 
administratieve handelingen tot en met creatieve uitwisseling met het oog op innovatie. Het classificatie-criterium in deze omschrijving is dus niet 
het opleidingsniveau of de mate waarin handelingen niet-gestandaardiseerd plaats vinden – zoals in sommige andere definities van ‘kenniswerk’ 
– maar de vraag in hoeverre er binnen het geheel van het takenpakket van de medewerker (overwegend) sprake is van het documenteren en 
communiceren van informatie.
7 ‘Hybride werken’, SER (2022).
8 ‘Leidinggeven en hybride werken’, TNO (2022).
9 Hoewel het wetsvoorstel ‘Wet Werken waar je wilt’ op het moment van schrijven van dit rapport nog niet door de Eerste Kamer is, ligt het in de 
lijn der verwachting dat de inhoud van het voorstel – hybride werken wordt een recht – op termijn wettelijk gefundeerd zal zijn.
10 Dit aspect wordt wel meegenomen in een de zeer bruikbare definitie van ‘telecommuting’ in T. Allen, T. Golden, K. Shockley, ‘How Effective Is 
Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings’ in Psychological Science in the Public Interest 1 (2015).

aangewezen locatie voor het uitvoeren van kenniswerk (dat wil zeggen: voor werkzaamheden 
die alle te maken hebben met het documenteren en communiceren van informatie.6). Precies 
die gemene deler is niet langer geldig: het kantoorgebouw is nog slechts één van de plekken 
waar kenniswerk kan worden uitgevoerd. Gedurende de pandemie werd noodgedwongen 
ervaring op gedaan met thuiswerken. Onderzoek toont aan dat dit eigenlijk verrassend goed 
ging. 
Toch zijn er bij het invoeren van structureel hybride werken nog een flink aantal hobbels te 
nemen. Om de structurele implementatie van hybride werken zo goed mogelijk te laten ver-
lopen is het belangrijk om helder te hebben waar we het eigenlijk precies over hebben. In re-
actie op de snelle opkomst van deze ingrijpende innovatie op het gebied van kenniswerk heb-
ben verschillende organisaties en onderzoeksinstellingen zich dan ook beziggehouden met de 
definiëring van de term hybride werken. In het adviesrapport ‘Hybride Werken’ (2022) levert 
de Sociaal-Economische Raad (SER) de volgende summiere omschrijving7:

Hybride werken is het combineren van verschillende vormen van plaats- en tijdsonafhan-
kelijk werk.

Bij nadere beschouwing is dit echter nog geen geheel afdoende definitie. Wat bijvoorbeeld 
nog ontbreekt in de definitie is dat hybride werken betrekking heeft op werkzaamheden 
die traditioneel overwegend in een kantoor werden uitgevoerd. Het gaat om kenniswerk.  
Bovendien is in deze definitie nog niet verdisconteerd dat de keuze voor de werklocatie een 
bewuste keuze van de individuele medewerker kan zijn. Dit laatstgenoemde aspect wordt 
wel vermeld in de definitie uit het TNO-rapport ‘Rapport ‘Leidinggeven en hybride werken’ 
(2022):⁸

[Hybride werken is] een combinatie van werken op kantoor, thuis of elders waardoor 
medewerkers de ruimte krijgen om bewuste keuzes te maken in waar en wanneer men 
zijn/haar werk doet.

Wat nog ontbreekt in deze definitie is de juridische borging. Momenteel – eind 2022 – ligt er 
een wetsvoorstel in de Eerste Kamer dat beoogt precies die bewust keuze van de individuele
medewerker van een juridisch fundament te voorzien.9 Bovendien is het in het kader van de 
implementatie van hybride werken noodzakelijk om rekening te houden met bijvoorbeeld de 
geldende Arbowetgeving. Het is belangrijk dit juridische aspect op te nemen in de definitie 
van hybride werken. Ook de elementaire rol die digitale technologie speelt bij hybride werk-
vormen verdient een specifieke vermelding.10 Daarom hanteren wij in dit rapport de volgen-
de definitie van hybride werken:
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11 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021).
12 ‘How2Work’, ANWV (2022).

Hybride werken is een manier van werken waarbij medewerkers de juridisch geborgde 
bewuste keuze en mogelijkheid hebben om hun kenniswerkzaamheden (deels) plaats- en 
tijdonafhankelijk uit te voeren – vaak vanuit huis – waarbij de voor het werk noodzakelijke 
onderlinge communicatie (deels) plaatsvindt via digitale communicatiemiddelen.

1.2 Maatschappelijke aspecten
De opkomst van hybride werken vindt plaats tegen de achtergrond van een maatschappelijk 
debat waarin vragen spelen rondom bijvoorbeeld arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid 
en energiezekerheid. Bij de ontwikkeling van beleid rond hybride werken vormen deze maat-
schappelijke aspecten de context waarbinnen, en in relatie waarmee, antwoorden geformu-
leerd kunnen worden op de vraag hoe bínnen organisaties concreet invulling kan worden 
gegeven aan beleid op het gebied van hybride werken.

1.2.1  Arbeidsmarkt
We hebben momenteel te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hybride werkarrangemen-
ten bieden medewerkers van organisaties de mogelijkheid om een betere werk-privébalans 
te realiseren. Dat argument zagen we onder meer terug in de data die we tijdens de pande-
mie verzamelden in het onderzoek We Werken Thuis (2020). Het verbeteren van de werk-
privébalans bleek positief gecorreleerd met productiviteit. Respondenten die rapporteerden 
een goede werk-privébalans te ervaren scoorden ook hoger op de factor (gepercipieerde) 
productiviteit.11  Deze correlatie vormt een interessant (deel)argument voor organisaties. Het 
zelfde geldt voor de aantrekkingskracht die kan uitgaan van het bieden van gunstige arbeids-
voorwaarden. Juist in een krappe arbeidsmarkt kan het bieden van de mogelijkheid om werk 
en privé te combineren middels hybride werken een extra ‘asset’ zijn in de ‘war for talent’. De 
Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) formuleert het zo in het rapport ‘How-
2Work’: 

‘Het is dus zaak om de organisatie van het werk en hybride werken nadrukke-
lijk als arbeidsvoorwaarde te zien in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. 
Organisaties die hier bewuste keuzes in maken, zullen als employer of choice  
worden gezien – cruciaal voor het aantrekken van schaars talent.’ 12

Op basis van onze We Werken Thuis-data kan een soortgelijke conclusie worden getrokken.13  
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Zoals hierboven reeds aangegeven spraken respondenten de wens uit na de pandemie meer 
thuis te willen werken (zie de onderstaande tabel met de gegevens van de negentien deelne-
mende organisaties). 

Daarvoor werden door de ongeveer 40.000 We Werken Thuis-respondenten drie hoofdre-
denen gegeven: één werkinhoudelijke, en twee meer gericht op de persoonlijke levenssfeer.

• Om concentratiewerk uit te voeren
• Voor een betere werk-privé balans
• Om reistijd te besparen

Het ligt in de rede om te veronderstellen dat individuele werknemers in een krappe arbeids-
markt – vooral waar het gaat om de laatste twee factoren – de keuze voor een werkgever 
mede laten afhangen van de vraag in hoeverre de werkgever bereid en in staat is aan deze 
wensen te voldoen.  

Daarbij is het antwoord overigens niet alleen afhankelijk van de vraag óf, maar ook de vraag 
hóe precies invulling wordt gegeven aan hybride werken. Want ook in dit opzicht zijn diverse 
varianten mogelijk. Allereerst is er natuurlijk de vraag welk percentage van de werktijd op de 
thuiswerkplek of elders gewerkt kan of mag worden. Daarnaast is het belangrijk om de vraag 
te beantwoorden hoe aan het vastgestelde percentage invulling wordt gegeven. In de praktijk 
zien we dat dit meestal wordt ingevuld op weekbasis: gedurende een werkweek wordt een 
aantal kantoor- en een aantal thuisdagen vastgesteld. Toch is dit niet de enige mogelijkheid. 
De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSVP) maakte tijdens de coronaperiode een 
informatief schema, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen terugkeren op weekbasis, op 

13 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021).
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14 ‘Terug van weggeweest’, NSVP (2021).
15 ‘Thuis of terug naar kantoor’, SCP (2021).

dagdeelbasis, op maandbasis, en op seizoensbasis (zie onder).14  

In diverse rapporten die verschenen zijn naar aanleiding van de thuiswerkervaringen tijdens 
de coronapandemie wordt gesproken over de noodzaak ‘maatwerk’ te bieden. In het SCP-rap-
port ‘Thuis of terug naar kantoor’ (2021) wordt het als volgt naar voren gebracht:

‘De variatie in de voorkeuren van werknemers voor het aantal uren dat zij in de 
toekomst willen thuiswerken is vrij groot, dus er is niet één model dat iedereen 
past. Keuzemogelijkheden zijn daarom belangrijk.’ 15

Dit maatwerk heeft onder meer betrekking op de vraag hoe aan hybride werken invulling te 
geven op een manier die past binnen de afgewogen behoeftes van individuele medewerker, 
team én organisatie. Hierbij zijn er diverse mogelijke criteria om de verhouding thuis-kantoor 
op te baseren. Organisaties kunnen bijvoorbeeld kiezen voor ‘one size fits all’, waarbij voor 
alle medewerkers dezelfde regels gelden. Een ander mogelijk criterium is om de thuis-kan-
toor-verhouding af te stemmen op functie-inhoud. Ook is het mogelijk nog andere aspecten 
mee te nemen in de overweging, zoals woonomstandigheden, leeftijd, persoonlijkheidsken-
merken en gender. Binnen het onderzoek Werk in Transitie (dat medio 2022 van start ging en 
doorloopt tot en met 2024) verzamelen we data op al de genoemde terreinen, zodat gevali-
deerde keuzecriteria kunnen worden vastgesteld.  

Terugkeren op weekbasis

PRE-COVID POST-COVID

Dit zien velen als plausibele kantoortoekomst.
Twee vergader- of ontmoetingsdagen per week
op kantoor. Werken doen we thuis.

1
MA DI WO DO VR MA DI WO DO VR

MA DI WO DO VR

MA DI WO DO VR

MA DI WO DO VR

MA DI WO DO VR

Terugkeren op dagdeelbasis
Is de keuze om alleen in de ochtend of juist
de middag op afstand te werken. Je bent wel 
de hele week op kantoor, alleen parttime.

2
MA DI WO DO VR WO DO VRDIMA

Terugkeren op maandbasis
betekent ‘week op week af’ werken op kantoor. 
Je besluit in welke week je pandemie-stijl 
thuiswerkt en in welke week op kantoor.

3

MA DI WO DO VR

Terugkeren op seizoenbasis
betekent langere periodes thuis of op kantoor.
Denk: “Zoom-winters” en “Kantoor-lentes”. 
Absurd? We hebben het gedaan!

4 JAN APR JUL

ThuisKantoor

OKT

FEB MEI AUG NOV

MRT JUN SEP DEC

JAN APR JUL OKT

FEB MEI AUG NOV

MRT JUN SEP DEC
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1.2.2 Mobiliteit
We zagen hierboven dat respondenten binnen het We Werken Thuis-onderzoek drie redenen 
gaven voor de wens om in de toekomst meer vanuit huis te werken dan voor de pandemie: 
om concentratiewerk uit te kunnen voeren, met het oog op een betere werk-privé balans, en 
om reistijd te besparen. Dit laatstgenoemde aspect brengt ons bij het onderwerp mobiliteit. 
Mensen die meer thuiswerken besparen op reistijd en -kilometers. In het rapport ‘Hybride 
Werken’ (2022) zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) hierover het volgende:

‘Hybride werken lijkt een positief effect te kunnen hebben op verminderde groei 
van congestie, met name doordat er minder mensen tijdens piekmomenten op de 
weg zijn.’16 

Klopt deze veronderstelling? De situatie tijdens de pandemie suggereert dat het antwoord 
op deze vraag bevestigend is. Want gedurende de gedwongen thuiswerkperiode van 2020 
waren de snelwegen opvallend leeg. Natuurlijk waren er nog altijd veel vervoersbewegingen, 
overwegend van het deel van de werkende bevolking dat uit de aard van hun functie níet in 
staat was thuis te werken. Maar het thuisblijven van (vooral) kenniswerkers leidde gedurende 
een flink deel van het corona-jaar tot het vrijwel verdwijnen van de files. Volgens de ANWB 
was de filedruk in 2020 met 63% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.17 Dit leidde 
tot de begrijpelijke veronderstelling dat hybride werken deels een oplossing kan bieden voor 
het fileprobleem. 

Gering effect
Eind 2022 moeten die verwachtingen deels worden bijgesteld. Hoewel er grootschalig geëx-
perimenteerd wordt met hybride werken en de bezettingsgraden in kantoren structureel la-
ger zijn dan pré-corona, staan de snelwegen eind 2022 weer ‘gewoon’ vol. Volgens de ANWB 
waren de files in het tweede kwartaal van 2022 weer op hetzelfde niveau of zelfs langer dan 
in 2019.18 Dat is in lijn met onderzoek van het Koninklijk instituut Mobiliteitsbeleid (KiM). In 
het KiM Mobiliteitsbeeld 2021 wordt gesteld dat er als gevolg van toenemend thuiswerken 
een afname is van wegverkeer van slechts 2%.19 Dit relatief geringe percentage werd al voor-
zien door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport uit 2021: 

‘Het effect op het totale autogebruik kan daardoor zeer beperkt blijken, tenzij 
meer thuiswerken aanleiding is voor de werkgever om de woon-werkvergoedin-
gen zo aan te passen dat de leaseauto voor privégebruik uit de gratie raakt.’ 

16  ‘Hybride werken’, SER (2022).
17 https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2020/december/thuiswerken-leidt-tot-63-procent-minder-files-in-2020.
18 https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2022/juli/dagelijkse-files-zijn-weer-terug.
19 ‘Mobiliteitsbeeld 2021’, KiM (2021).
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De vraag is hoe dit geringe effect zich laat verklaren. Hoe kan het dat de files tijdens de pan-
demie geheel verdwenen waren, maar dat deze bij een structureel lage(re) bezetting van kan-
tooromgevingen weer op of zelfs boven het oude niveau komen? Daarvoor zijn verschillende 
verklaringen. 

Allereerst is in de periode sedert 2019 het aantal auto’s in ons land toegenomen. Blijkens 
cijfers van de RAI Vereniging en Bovag bedroeg het aantal personenauto’s in 2019 in totaal 
8.787.293; voor 2021 lag dit aantal op 9.049.959 (en voor 2022 wordt een verdere stijging 
voorzien). Het aantal bedrijfsauto’s in 2019 bedroeg 1.164.249; in 2021 ging het om 
1.198.358 bedrijfswagens. 

Ten tweede is het openbaar vervoer een relatief onaantrekkelijk alternatief voor veel foren-
sen. In de eerste periode na de pandemie vanwege het potentiële gevaar van corona-be-
smetting, inmiddels vooral vanwege het personeelstekort bij de NS en de daaruit resulteren-
de grote uitval van treinen. Tenslotte was het tijdens de pandemie niet alleen rustig op de 
snelwegen vanwege de thuiswerkende kenniswerkers, maar ook omdat er vanwege de lange 
lockdowns en tijdelijke avondklok geen enkele reden was om de weg op te gaan. Maar die 
redenen zijn er na de pandemie wél weer: behalve het kantoor is er weer een keur aan be-
stemmingen. Het leidt tot de volgende constatering van het PBL: 

‘Minder frequent naar het werk reizen betekent inderdaad dat het aantal forens-
kilometers afneemt, maar niet per se ook dat die forensen minder verplaatsingen 
of minder kilometers in het algemeen afleggen.’ 

Niet alleen maakt het aandeel kenniswerkers in de verkeersstromen klaarblijkelijk een te 
klein deel uit van de totale verkeerstroom om een substantieel dempend effect te kunnen 
hebben op de congestie van het wegennet, maar bovendien blijven de kenniswerkers die zich 
niet naar het kantoor bewegen nog zoveel gebruik maken van het wegennet dat de gehoopte 
winst in termen van minder files en kortere reistijden vooralsnog niet geboekt wordt. 

1.2.3  Duurzaamheid en energiebesparing
Dan de belangrijke kwestie hoe invoering van hybride werken een antwoord kan bieden op 
het terrein van duurzaamheid en energiebesparing. De vraag is nog pregnanter geworden 
naar aanleiding van de internationale geopolitieke ontwikkelingen en de daarmee verband 
houdende stijgende energieprijzen. Het stelt organisaties en medewerkers voor belangrijke 
vragen, waarbij ook de inzet van hybride werkarrangementen punt van overweging is. 
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Een heersende gedachte is dat het mogelijk is middels de implementatie van hybride werken 
het aantal vierkante meters kantoor te verkleinen, en daarmee het energieverbruik van kan-
toren. Dit is een interessante oplossingsrichting, maar voordat een dergelijke beslissing geno-
men kan worden is het noodzakelijk om eerst het hele krachtenspel rondom hybride werken 
beter in kaart te brengen. Weegt de energiebesparing binnen kantoren bijvoorbeeld op tegen 
de mogelijke toename van energieverbruik bij thuiswerkende medewerkers? En klopt de im-
pliciete veronderstelling dat het mogelijk is om vastgoed af te stoten en de organisatiedoelen 
te blijven behalen? Uit de data die we ophaalden tijdens het We Werken Thuis-onderzoek 
blijkt weliswaar dat de gepercipieerde productiviteit van een meerderheid van de respon-
denten op peil bleef tijdens de periode van thuiswerken.23 Maar het is vooralsnog onduide-
lijk wat de langjarige effecten zijn op de productiviteitscijfers wanneer medewerkers elkaar 
structureel minder ontmoeten in de fysieke ruimte. In het collectieve onderzoek Werk in 
Transitie (2022-2024) bieden we aanvullende data op basis waarvan deze vraag beantwoord 
kan worden. 

Onzekerheden
Er is op dit moment nog te weinig data beschikbaar om gegronde voorspellingen te doen over 
de mogelijkheid middels het inzetten van hybride werken vierkante meters kantoorruimte 
– en daarmee tevens het energieverbruik binnen die kantoren – te reduceren. Het PBL voor-
spelt dat het effect van de implementatie van hybride werken op de vastgoedmarkt relatief 
gericht zal zijn: 

‘In kwantitatieve zin lijkt het erop dat het kantoorgebruik, en daarmee de kantoren-
voorraad, maar zeer beperkt beïnvloed zal worden door de mogelijke ontwikkeling 
van het thuiswerken. In kwalitatieve zin zijn de gevolgen vermoedelijk groter. De 
grootste veranderingen lijken te gaan plaatsvinden in de manier waarop de kan-
toorruimte gebruikt gaat worden. Ander gebruik stelt andere eisen aan de inrichting 
van de kantoren. Veel zal afhangen van de mate waarin werknemers en werkgevers 
de geleerde lessen uit de coronaperiode vasthouden en bestendigen.’ 24

Het is duidelijk dat er voor wat betreft het afstoten van vastgoed nog veel onzekerheden 
zijn. In dit opzicht past hoe dan ook een belangrijke waarschuwing. Bij de implementatie van 
eerdere varianten van kantoorvernieuwing – zoals de opkomst van de kantoortuin of activi-
teit-gerelateerd werken – is gebleken dat een te strikte focus op kostenbesparing soms tot 
ongewenste resultaten kan leiden: medewerkers voelen zich niet gehoord en het werkproces 
kan daaronder leiden. Het is belangrijk deze in het verleden opgedane kennis serieus te ne-
men en het hybride vraagstuk integraal te benaderen – en dus niet primair vanuit kostenover-
wegingen (ook niet wanneer deze worden gestut met een ‘duurzaamheidsargument’). Op 
basis van de huidige inschattingen is het afstoten van vierkante meters bij de implementatie 
van hybride werken in voorkomende gevallen op termijn eventueel mogelijk. Maar dit is al-
leen een begaanbare route wanneer het wordt ingezet als sluitstuk van een afgewogen be-
leidswijziging, met afweging van íeders belangen en oog voor de langjarige integrale effecten 
van hybride werkarrangementen.

Duurzaamheidswinst wordt niet alleen in verband gebracht met het verkleinen van de kan-
toorruimte, maar ook met het verminderen van het aantal reisbewegingen. Cijfers leren even-
wel dat de winst die op dit terrein geboekt kan worden vooralsnog slechts marginaal is (zie 
ook de vorige paragraaf). Het PBL stelt dat ‘de daling van de stikstof-, fijnstof- en CO2-uitstoot 

23 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021); M. Arkesteijn, S. Jansen, B. Kieft, R. Appel-Meulenbroek, B. Hoekstra, P. Jongens-Van der Schaaf, 
‘The influence of the physical home environment on perceived productivity during the COVID-19 pandemic’, The 20th EuroFM Research Sympo-
sium (2021).
24 ‘Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit’, PBL (2021).
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[samenhangt] met het aantal verplaatsingskilometers’ en dat dit aantal kilometers naar ver-
wachting niet zal dalen.25 De duurzaamheidswinst die geboekt wordt doordat mensen minder 
vaak naar hun werk reizen wordt (deels) weer teniet gedaan doordat mensen de weg opgaan, 
met andersoortige eindbestemmingen. 

1.3  Verbinding
De potentiële voordelen van hybride werken die in de vorige paragrafen besproken werden 
gaan zonder uitzondering uit van de premisse dat het mogelijk is om hybride werken op een 
goede en succesvolle wijze te implementeren binnen organisaties. Maar omtrent deze vraag 
leven in feite nog grote onduidelijkheden. Het is niet valide om de onderzoeksresultaten uit 
We Werken Thuis – die werden verzameld tijdens de pandemie – simpelweg te extrapoleren 
naar de toekomst en daaruit de conclusie te trekken dat hybride werken probleemloos zal 
functioneren. De uitzonderingssituatie tijdens de coronapandemie heeft weliswaar belangrij-
ke inzichten en ervaringen opgeleverd op basis waarvan het vraagstuk rondom hybride wer-
ken bij de hoorns gevat kan worden. Maar er liggen niettemin nog belangrijke vraagstukken 
die niet beantwoord kunnen worden op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in 2020. 

Wellicht de belangrijkste vraag die momenteel leeft bij organisaties die bezig zijn met het 
implementeren van hybride werken is de volgende:

Hoe houden we de verbinding met elkaar in een situatie waarin we elkaar – anders dan 
voorheen – niet meer elke dag tegenkomen in het gemeenschappelijke kantoorgebouw?

Deze hoofdvraag herbergt een aantal deelvragen waarop wij in dit rapport antwoord geven. 
Zo gaan we in de komende hoofdstukken in op de vraag waarom ‘verbinding’ eigenlijk be-
langrijk is voor mens en organisatie, aan welke voorwaarden je moet voldoen om de ‘verbin-
ding’ binnen een organisatie structureel te borgen, hoe je de samenwerking tussen collega’s 
moet organiseren in de nieuwe hybride situatie, en of het kantoor een clubhuis wordt. Maar 
voordat we deze vragen behandelen is het belangrijk eerst nog wat dieper in te gaan op het 
begrip ‘verbinding’ zelf. Wat is verbinding? En waarom is dit begrip eigenlijk zo belangrijk 
voor mensen en voor organisaties?

1.3.1  Definitie van verbinding
Waar hebben we het over wanneer we spreken over ‘verbinding’ in organisaties? Het is be-
langrijk om vast te stellen dat het een gecompliceerd begrip is. 

Wanneer we ons beperken tot intra-organisationele aspecten van verbinding (en de relaties 
tussen verschillende organisaties buiten beschouwing laten) kunnen we allereerst onder-
scheid maken tussen verticale en horizontale verbinding. Bij verticale verbinding gaat het om 
relaties binnen een organisatie die een element van hiërarchie in zich dragen; bij horizontale 
verbinding gaat het om alle relaties in een organisatie waarbij er sprake is van gelijkwaardig-
heid. 26  

25 ‘Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit’, PBL (2021).
26 H. Triandis, M. Gelfand, ‘Converging Measurement of Horizontal and Vertical Individualism and Collectivism’ in Journal of Personality and Social 
Psychology 74, 1 (1998).
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Een tweede stratificatie binnen het begrip verbinding heeft betrekking op het karakter van 
de genoemde relaties in termen van formeel of informeel.27  Deze relaties kunnen worden 
geplaatst op een spectrum dat als volgt schematisch kan worden weergegeven:

Een laatste belangrijke onderverdeling op het vlak van verbinding binnen (grotere) organisa-
ties is de drieslag organisatie-team-medewerker. Het is van belang om oog te hebben voor de 
formele en informele verbindingen die er zijn (of die gewenst zijn) tussen deze verschillende 
lagen. Het gaat dan om de relaties organisatie-team, organisatie-medewerker, team-team, 
team-medewerker, medewerker-medewerker en medewerker-(andere(e)) team(s).28

De genoemde aspecten van ‘verbinding’ in aanmerking nemend komen we tot de volgende 
algemene definitie van ‘verbinding’ binnen organisaties:

Verbinding (binnen organisaties) is het geheel van verticale en horizontale, formele en 
informele relaties die worden onderhouden (of met het oog op borgen van het primaire 
proces zouden moeten worden onderhouden) tussen (de representanten van) organisa-
tie, team en individuele medewerker. 

1.3.2  Menselijke behoefte
Waarom is verbinding eigenlijk belangrijk voor organisaties, teams en medewerkers? 
Bij beantwoording van deze vraag biedt de academische literatuur diverse aanknopingspun-
ten. Zo weten we bijvoorbeeld dat mensen in algemene zin een psychologische behoefte 
hebben aan verbinding met elkaar.29  Belangrijk in het kader van het huidige onderwerp is dat 
bij het bevredigen van deze ‘need to belong’ blijkens de literatuur ‘face-to-face’-contact een 
grote rol speelt. Het is cruciaal voor het onderhouden van relaties,30  het verbetert humeur en 
productiviteit,31 en het geeft energie.32  Ook weten we dat interactie in de werkomgeving een 
effect heeft op de gevoelens van sociale cohesie én het welzijn van medewerkers.33 

27 R. Baumeister, M. Leary, ‘The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as aFundamental Human Motivation’ in Psychological 
Bulletin 117 (1995). De tweedeling formeel-informeel is niet synoniem aan de tweedeling verticaal-horizontaal. Ook binnen informele relaties kan 
een element van hiërarchie een rol spelen (bijvoorbeeld wanneer sprake is van ‘natuurlijk leiderschap’). Omgekeerd kan een formele relatie ge-
speend zijn van een hiërarchische component (bijvoorbeeld wanneer sprake is van een vastgelegde overeenkomst tussen gelijkwaardige partners)
28 Bij deze relaties gaat het in de praktijk in de regel om de representanten van deze organisatiecomponenten. Als voorbeeld: bij de relatie 
team-medewerker gaat het in de praktijk om de relatie tussen de individuele medewerker en de leidinggevende binnen het team (of degene die 
namens leidinggevende/team de relatie legt/onderhoudt met het individu). 
29 R. Baumeister, M. Leary, ‘The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as aFundamental Human Motivation’ in Psychological 
Bulletin 117 (1995).
30 B. Nardi, S. Whittaker, ‘The Place of Face-to-Face Communication in Distributed Work’ in P. Hinds, S. Kiesler (Eds.), Distributed work (2002).
31 S. Pinker, The Village Effect (2014).
32 J.R. Methot, E.H. Rosado-Solomon, P. Downes, et al., ‘Office Chit-Chat as a Social Ritual: The Uplifting Yet Distracting Effects of Daily Small Talk 
at Work’ in Academy of Management Journal (2020).
33 S. Colenberg, T. Jylhä, M. Arkesteijn, ‘The relationship between interior office space and employee health and well-being’ in Building Research 
& Information (2020).

Formeel

Informeel

Bindende afspraken

Productieve samenwerking

Gezamelijke cultuur

Collegialiteit

Vriendschap



23

CENTER FOR
PEOPLE AND
BUILDINGS

DE CONTEXT VAN HYBRIDE WERKEN

1.3.3  Onderzoek We Werken Thuis
Deze pré-coronakennis over het belang van verbinding en fysieke interactie vindt enige be-
vestiging in de cijfers uit ons eigen We Werken Thuis-onderzoek. Uit de data komt naar voren 
dat mensen tijdens de pandemie hun collega’s misten.34 Uit onderstaande tabel blijkt dat het 
merendeel van de respondenten bij de negentien deelnemende organisaties het eens of zeer 
eens was met de stelling dat thuiswerken invloed heeft op de sociale cohesie. Blijkbaar is de 
band met anderen voor (veel) mensen belangrijk.  

Op basis van de data die werd verzameld gedurende de pandemie kunnen nog geen harde 
conclusies worden getrokken over de mate waarin mensen hun collega’s nodig hebben. Tij-
dens de pandemie was er immers over de gehele linie – in huiselijke kring, in de horeca, op 
het sportveld, et cetera – nauwelijks tot geen mogelijkheid samen te komen met anderen dan 
de eigen huisgenoten. Het resulterende algehele gevoel van sociale isolatie kan de gegeven 
antwoorden over de sociale cohesie op het werk beïnvloed hebben. Niettemin suggereren 
deze cijfers, zeker wanneer zij gecombineerd worden met bevindingen uit de periode voor 
corona, dat aan de menselijke behoefte aan verbinding met anderen in ieder geval deels te-
gemoet wordt gekomen in de dagelijkse werkomgeving. Bovendien gaat van de We Werken 
Thuis-cijfers de suggestie uit dat deze behoefte zich niet geheel laat invullen aan de hand van 
uitsluitend virtuele ontmoetingen. 

Elkaar fysiek ontmoeten is een belangrijk voertuig voor het realiseren van (vormen van) 
verbinding. Deze intuïtie vindt bevestiging in de wetenschappelijke literatuur over de wijze 
waarop virtuele teams met elkaar samenwerken (zie Hoofdstuk 3). Met andere woorden (in 
termen van de definitie van verbinding): informeel-horizontale relaties kunnen worden aan-
gemerkt als (1) tegemoetkomend aan een fundamenteel menselijke behoefte, waarbij de in-
vulling van deze behoefte (2) mede-afhankelijk lijkt te zijn van de mate waarin mensen elkaar 
(ook) ontmoeten in fysieke settings. 

34 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021).
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Ook vanuit het perspectief van organisaties is er reden om aan te nemen dat een bepaal-
de mate van ‘verbinding’ belangrijk is. Dit begint bij de noodzaak om formeel-verticale ver-
bindingen te leggen. Het aangaan van arbeidscontracten met individuele medewerkers is 
essentieel voor het bestaan en functioneren van een organisatie: zonder deze variant van 
verbinding is geen sprake van een mereologische relatie35  tussen organisatie en individuele 
medewerker. Bij het invoeren van hybride werken kan het noodzakelijk zijn om aandacht te 
hebben voor de formulering van deze formeel-verticale verbinding door (bijvoorbeeld) ook 
de afspraken over aanwezigheid in de gezamenlijke fysieke ruimte te formaliseren. Maar bij 
het realiseren en borgen van verbinding gaat het vanuit organisatie-perspectief om veel meer 
dan alleen deze formele relatie. Bij het (deels) wegvallen van fysieke gemeenschappelijkheid 
gaat het ook om vaststellen en doordenken van het vereiste minimum aan verticale en hori-
zontale verbindingen binnen het spectrale gebied productiviteit-gezamenlijke cultuur-colle-
gialiteit-vriendschap. Hoe realiseer en onderhoud je formele en informele relaties op deze 
vier terreinen? En in hoeverre kunnen deze aspecten beschouwd worden als noodzakelijke 
voorwaarden voor de structurele borging van het primaire proces en de daaraan verbonden 
gewenste en/of geprognotiseerde uitkomsten? Deze vragen worden geadresseerd in de vol-
gende hoofdstukken.
 

35 Mereologie is de leer die zich bezighoudt met het bestuderen van de verhouding tussen deel en geheel. Wanneer de relatie tussen opdracht-
gever en uitvoerder niet in mereologische termen begrepen kan worden, is er geen sprake van een ‘organisatie’ maar van een ‘netwerk’, dat veelal 
gekenmerkt wordt door een formeel-horizontale verbinding. 
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2 VERBINDING VERBROKEN?
Een historisch-filosofische analyse van verbinding in een organisatie

In Hoofdstuk 1 werd de volgende vraag geformuleerd:

Hoe houden we de verbinding met elkaar in een situatie waarin we elkaar – anders dan 
voorheen – niet meer elke dag tegenkomen in het gemeenschappelijke kantoorgebouw?

Ter beantwoording van deze vraag hebben we onder meer een historisch-filosofische ana-
lyse uitgevoerd van een viertal archetypische historische voorbeelden van ‘gemeenschap-
pelijkheid’. Op basis van deze analyse formuleren we vijf minimale condities waaraan vol-
daan moet worden om verbinding te kunnen realiseren.36  Deze condities bieden organisaties 
handvatten bij het realiseren van de verschillende aspecten van verbinding die in het vorige 
hoofdstuk aan de orde kwamen.  

2.1  Is verbinding een nieuwe uitdaging?
‘Op het kantoor ontmoeten we elkaar’. Deze conclusie trekken organisaties naar aanleiding 
van het hybride werken. Met het faciliteren van ‘ontmoeten’ in het fysieke kantoor veron-
derstellen organisaties tegemoet te komen aan de wensen van hun medewerkers. Ten eerste 
omdat het individu meer centraal komt te staan. Autonomie en flexibiliteit zijn hierin sleutel-
woorden. Verder willen medewerkers nu meer werk vanuit huis verrichten. Dat blijkt onder 
meer uit ons onderzoek We Werken Thuis. Maar is het niet te kortzichtig om het kantoor 
uitsluitend te zien als een ontmoetingsplek? De gedachte hierachter is dat meer thuiswerken 
gepaard gaat met minder verbinding binnen de organisatie. Maar deze angst bestaat al sinds 
de introductie van thuiswerken. Veertig jaar geleden. Dit begon allemaal met het langzame 
verdwijnen van de schrijfmachine. 

 

Telewerken
‘De gewone schrijfmachine heeft nu afgedaan’, zo berichtte Het Parool in 1982. Dit was naar 
aanleiding van de opkomst van de computer op kantoor. Hiermee werd werk vereenvoudigd. 
Er was geen papier meer nodig. En dus konden sommige werkzaamheden ook wel thuis uit-
gevoerd worden. Tegelijkertijd had het kantoor nog wel een toekomst. Dit had twee redenen. 
Ten eerste om persoonlijke contacten en overleggen te faciliteren. Bovendien was – volgens 
de krant – voor veel vrouwen het ontmoeten van collega’s een belangrijk motief om te gaan 
werken. Kortom: voor verbinding kom je naar kantoor. Datzelfde motief zie je ook in berich-
ten uit andere decennia. Op 30 november 1990 schrijft NRC Handelsblad in het kader van 
de opkomst van ‘telewerken’ over de noodzaak om op kantoor de contacten met collega’s 
te onderhouden en ‘feeling’ te houden met het bedrijf. En op 12 augustus 2008 staat in het 
Algemeen Dagblad te lezen dat thuiswerkende kantoorwerkers zich verbonden moeten blij-
ven voelen met het team waar ze deel van uit maken, en dat er wat dit betreft een taak ligt 
voor managers.  

36 Het artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift Gedrag & Organisatie: D. La Brijn, H. Hoekjen, W. Pullen, ‘Kennis verwerken in de virtuele agora. 
Thuiswerken en gemeenschappelijkheid na COVID-19’ in Gedrag & Organisatie 2 (2022).
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2.1.1  Aandachtspunten rondom verbinding:
Een kleine scan van een aantal Nederlandse kranten uit verschillende decennia leert ons dat 
in het kader van thuiswerken telkens gewezen wordt op dezelfde problemen. Rond het thema 
verbinding komen de volgende vier aandachtspunten voortdurend terug:

• Je moet bewust aan de slag om contact te onderhouden met collega’s.
• Je moet feeling houden met het bedrijf, anders vergeten ze je.
• Managers hebben de taak hun medewerkers bij elkaar te brengen.
• Als medewerker moet je je verbonden blijven voelen met je team, ook vanuit huis.

Dit zijn dus geen nieuwe aandachtspunten. Al veertig jaar denken we na over de wijze waarop 
we, gegeven de opkomst van thuiswerken, verbinding kunnen realiseren. Het is in zekere zin 
ontnuchterend om te zien dat we in bijna een halve eeuw denken over de wijze waarop we 
kenniswerk kunnen faciliteren nog steeds geen afdoende antwoord hebben op de vraag hoe 
technologische ontwikkelingen zich laten rijmen met de behoefte van organisaties, teams 
en medewerkers om met elkaar in verbinding te blijven. Om op geheel nieuwe wijze een 
antwoord te kunnen formuleren op de ‘verbindingsvraag’ hebben we binnen het CfPB geko-
zen voor een perspectief dat tot nog toe in het werkveld (te) weinig wordt gehanteerd: een 
historische invalshoek.  

2.2  Condities van verbinding
De opvatting dat het belangrijk is dat mensen met elkaar in verbinding staan is bepaald geen 
nieuwe gedachte. Zij kwam niet pas op tijdens de coronapandemie en bestond natuurlijk ook 
al lang voordat het onderwerp ‘telewerken’ in de jaren ’80 plotseling in de publieke opinie 
werd besproken. Zoals we zagen in het vorige hoofdstuk is de behoefte aan verbinding een 
diep-menselijke, die in heel de geschiedenis herkenbaar is. Dit inzicht leidde tot de gedachte 
het onderwerp ‘verbinding’ op een historische manier te beschouwen. Daarbij onderscheid-
den we een tweetal vragen: (1) Welke historische voorbeelden van het organiseren van (een 
mate van) verbinding zijn er zoal? En (2) Is er in deze voorbeelden een serie condities te vin-
den die telkens terugkomt en die we kunnen beschouwen als noodzakelijke voorwaarde bij 
het realiseren van verbinding? 
In antwoord op de eerste vraag selecteerden we vier archetypische vormen van gemeen-
schappelijkheid: de Griekse polis (als proto-politieke ruimte), de Middeleeuwse jaarmarkt 
(als proto-economische ruimte), de vroegmoderne publieke opinie (als proto-ideologische 
ruimte) en de bureaucratisch-hiërarchische organisatie (als proto-functionele ruimte). Bij de 
analyse van de wijze waarop de verbinding wordt geborgd binnen deze historische manifes-
taties van gemeenschappelijkheid kwamen we tot de volgende vijf condities:
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• Gereglementeerde toegankelijkheid 
• Mensbeeld 
• Juridische inkadering 
• Verbeelde gemeenschap 
• Fysieke gemeenschappelijkheid 

2.3  Verbinding in de organisatie vanuit historisch-filosofisch perspectief
Het eerste wat opvalt in deze summiere opsomming van de condities van gemeenschappe-
lijkheid is dat het fysiek samenkomen slechts één van de condities is. Hier kunnen we van le-
ren dat verbinding niet exclusief wordt gerealiseerd door fysiek samenzijn. Daar is meer voor 
nodig. Behalve fysiek samenzijn gaat het dus om gereglementeerde toegankelijkheid, het 
gehanteerde mensbeeld, de juridische inkadering, en de verbeelde gemeenschappelijkheid. 
We illustreren iedere conditie aan de hand van een vraag.

2.3.1  Hoor ik erbij?
Het belang van gereglementeerde toegankelijkheid is te illustreren aan de hand van de Griek-
se agora. Dit was het centrale plein binnen de polis (stad). Hier waren allerlei publieke, poli-
tieke en economische functies gecentreerd. Toegang tot deze functies was echter gelimiteerd 
tot leden van de gemeenschap. Voor wat betreft het proces van politieke deliberatie waren 
dit in de klassieke Atheense democratie de mannelijke inwoners. Vrouwen en slaven waren 
uitgesloten en maakten geen deel uit van de gemeenschap. Het aldus reglementeren van de 
toegankelijkheid was constitutief voor het functioneren van de politieke gemeenschap.
 

In het kader van gereglementeerde toegankelijkheid binnen organisaties moet er beleid 
ontwikkeld worden met betrekking tot de vraag wie wanneer en waar de toegang heeft tot 
informatie. Het gaat daarbij om de vraag ‘Wie behoort tot de gemeenschap en wie niet?’. 
Antwoord op deze vraag helpt bij het formeren en borgen van de gemeenschap. Ieder so-
ciaal systeem functioneert namelijk door het afbakenen van het systeem ten opzichte van 
anderen. Hieraan ontleent een organisatie ten dele haar bestaansrecht. Dit punt wordt nog 
belangrijker in een wereld waarin digitale systemen steeds meer worden ingezet. Buiten-
staanders kunnen proberen het systeem binnen te dringen. Informatiestromen binnen de 
‘organisatiegemeenschap’ moeten daarom beveiligd worden. Daarbij gaat het niet alleen om 
de – belangrijke – beveiliging van de digitale informatiestromen, maar bijvoorbeeld ook om 
het maken van afspraken over het schrijven/bewerken van vertrouwelijke documenten in 
(bijvoorbeeld) de trein, of in ‘hubs’ die eveneens gebruikt worden door mensen van buiten 
de eigen organisatie. 
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2.3.2  Ben ik onderdeel van een machine?
Hoe het gehanteerde mensbeeld doorwerkt op het vlak van gemeenschappelijkheid zien we 
bijvoorbeeld in het traditionele kantoor, zoals dat in de eerste helft van de vorige eeuw werd 
ingezet. Dit kantoor was ingericht als een fabriek: de positionering van de bureaus was geïn-
spireerd op de logistieke logica van de fabriek en met name gericht op controle, productie en 
meetbaarheid. Medewerkers werden beschouwd als rationele operatoren die op basis van 
wetenschappelijke principes te sturen waren. Het inwisselbare menselijke kapitaal fungeer-
de binnen dit Tayloristische model als radertje in een machine. De verbinding in dergelijke 
kantoren was veelal verticaal (hiërarchisch) en formeel. Tegenwoordig hebben we andere 
opvattingen over de wijze waarop mensen onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Van 
medewerkers verwacht de organisatie ontplooiing, zelfsturing en autonoom functioneren. 
Er wordt gewerkt in teamverband, waarbij ook horizontale en informele relaties van groot 
belang zijn.  
 

In het kader van het onderwerp mensbeeld moeten organisaties zich bewust zijn van de im-
pliciete wijze waarop binnen de organisatie wordt gedacht over de positie van de medewer-
ker op het spectrum dat loopt van de mens als rationeel inzetbare operator (‘human capital’) 
tot de mens als sociaal wezen (‘autonoom individu’). Is de medewerker een inwisselbaar 
radertje in een machine of een subject met eigen wensen en behoeftes waarmee de organi-
satie rekening kan en wil houden? Ontwikkelingen rondom hybride werken veronderstellen 
het laatste. Zoals naar voren komt in de definitie van hybride werken (zie Hoofdstuk 1) wordt 
van medewerkers verwacht dat ze zelf keuzes maken hoe en waar ze werken. De impliciete 
veronderstelling daarbij is dat zij bij die autonome beslissing ook het organisatiebelang mee-
nemen in hun afwegingen. Maar is de organisatiecultuur al wel (voldoende) afgestemd op 
deze mate van autonomie? Wordt de bewuste keuzemogelijkheid van individuele medewer-
kers erkend, begrepen en gedragen door leidinggevenden? Op basis van welke afwegingen 
wordt deze autonomie eventueel begrensd door de organisatie? En is er draagvlak voor deze 
begrenzing? Het zijn mensbeeld-gerelateerde vragen die beantwoord moeten worden bij de 
implementatie van hybride werkarrangementen.

2.3.3  Wat mag wel en wat niet?
Het belang van heldere juridische inkadering komt onder meer naar voren in het voorbeeld 
van de Middeleeuwse jaarmarkt. Deze werden periodiek georganiseerd in en om belangrijke 
steden in heel Europa. Doel van deze jaarmarkten was het creëren van een veilige omgeving 
voor de uitwisseling van goederen. Om dit voor elkaar te krijgen golden op de jaarmarkt spe-
ciale regels, waarmee de veiligheid van de participanten gegarandeerd werd. De jaarmarkt 
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was een ‘neutrale zone’: vervolging van misdaden werd opgeschort tijdens deze evenemen-
ten. Op die manier werd juridisch geborgd dat de uitwisseling van goederen zo probleemloos 
mogelijk kon plaatsvinden. Deze zogenoemde ‘marktvrede’ werd gesymboliseerd door het 
marktkruis, dat fysiek aanwezig was op de markt. De betekenis was voor iedereen duidelijk.

 
Ook bij het invoeren van hybride werken – en het onderhouden en borgen van verbinding in 
deze context – spelen juridische kaders een belangrijke rol. De vraag ‘wat mag wel en wat mag 
niet’ wordt onder meer beantwoord in het Arbeidscontract. Dergelijke formele overeenkom-
sten bepalen de kaders waarbinnen medewerker en organisatie zich aan elkaar verbinden. 
Ook moet in dit verband de Arbowetgeving genoemd worden. Deze regels zijn bindend voor 
alle partijen binnen alle onderdelen van de gemeenschappelijke ruimte (die zich in het geval 
van hybride werken dus uitstrekt tot de thuiswerkplek). Een laatste aspect is de regelgeving 
omtrent hybride werken. Op dit moment (eind 2022) geldt wat dit betreft de Wet Flexibel 
Werken (2016), waarin gesteld wordt dat tijdonafhankelijk werken in principe moet worden 
toegestaan door werkgevers, en dat plaats-onafhankelijk werken door werkgevers in over-
weging moet worden genomen, wanneer werknemers daartoe een verzoek indienen. In het 
wetsvoorstel ‘Wet Werken waar je wilt’ wordt voorgesteld deze laatste bepaling op dezelfde 
manier te formuleren als de tijdsbepaling. Dat zou betekenen dat ook plaatsonafhankelijk 
werken in principe moet worden toegestaan door werkgevers. Volgens de Sociaal-Economi-
sche Raad (SER) is dit een belangrijke en noodzakelijke aanpassing:

‘Daarom wordt aanbevolen om werknemers meer zeggenschap over de arbeids-
plaats te geven, dan op basis van de huidige wetgeving het geval is. Op die manier 
krijgen werknemers meer vrijheid in hoe zij de balans tussen het werken op de 
bedrijfslocatie en daarbuiten willen organiseren en hebben zij meer ruimte om de 
kansen van hybride werken te benutten.’37 

Het wetsvoorstel ligt op het moment van schrijven (eind 2022) ter beoordeling in de Eerste 
Kamer. Wat de uitkomst van het debat in de senaat ook zal zijn, het is belangrijk dat orga-
nisaties op de hoogte zijn van – en gevolg geven aan – de geldende regelgeving. Juridische 
borging biedt een ‘level playing field’ voor alle werknemers. Dit kan bijdragen aan gedragen 
(formele) verbinding. 

37 ‘Hybride werken’, SER (2022).
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2.3.4 Voel ik mij onderdeel van de organisatie?
De vroegmoderne tijd markeert de geboorte van de publieke opinie.38  Hiermee ontstond een 
variant van gemeenschappelijkheid die zich mede dankzij het steeds grootschaliger gebruik 
van de mogelijkheden van een nieuwe informatietechnologie – gedrukte verhandelingen, 
pamfletten en schotschriften – kon gaan uitstrekken buiten de kring van mensen die men 
persoonlijk kende en/of ontmoette. Voor deze nieuwe vorm van gemeenschappelijkheid, en 
het hieruit in de 19e eeuw voortvloeiende idee van een coherente ‘natie’, muntte Benedict 
Anderson de term ‘imagined community’, ofwel verbeelde gemeenschap.39  Het idee dat ten 
grondslag ligt aan dit concept is dat deelnemers aan een gemeenschap een ‘wij-gevoel’ ont-
wikkelen en onderhouden, die niet zozeer gebaseerd is op een-op-een relaties tussen elk van 
de leden van de gemeenschap, als wel op het huldigen van gedeelde normen en doelen. In de 
dagelijkse praktijk zijn meerdere voorbeelden te vinden van dit fenomeen. Denk bijvoorbeeld 
aan het Nederlands voetbalelftal. Supporters in het stadion kennen elkaar niet, maar voelen 
zich door de oranje shirts en het volkslied toch verbonden met elkaar. 

Het onderhouden van de verbeelde gemeenschap speelt eveneens een belangrijke rol bin-
nen organisaties. Werken voor een organisatie is werken voor een groter doel. Het is voor 
de organisatie cruciaal om medewerkers hieraan te verbinden, en die band voortdurend de 
bestendigen. Er zijn diverse manieren waarop hieraan invulling kan worden gegeven: 

• Het inzetten van beeldtaal zoals logo’s. Een eenduidige, herkenbare en repetitieve visuele 
uitstraling is een symbolische uitdrukking van gezamenlijkheid. Het zorgt voor herken-
baarheid en suggereert symbolische eenheid.

• Gezamenlijke sessies. Virtueel, op het kantoor en daarbuiten. In het ontmoeten van elkaar 
– of dat nu via mail, telefoon, beeldscherm of fysiek is – vindt voortdurend overdracht 
plaats van impliciete en expliciete normen. Dit draagt bij aan de borging van het ‘wij-ge-
voel’. 

• Vormgeving van het kantoor. Bijvoorbeeld door toepassing van kleuren of kenmerkende 
uitspraken.

• Rituelen. Zoals een dagelijks opstartmoment, een vast lunchmoment of het vieren van 
verjaardagen. Nieuwe werkvormen vragen (soms) om nieuwe rituelen.

Aandacht voor deze punten draagt bij aan het bestendigen van de verbeelde gemeenschap. 

2.3.5  Hoe belangrijk is fysiek treffen?
Tot 2020 waren we eraan gewend elkaar op (zeer) regelmatige basis te treffen op kantoor. Al-
hoewel thuiswerken – ook volgens de krantenberichten uit de voorbije 40 jaar – wel degelijk 
in toenemende mate werd ingezet binnen organisaties, werkte het merendeel van de kennis-
werkers begin 2020 niettemin ‘gewoon’ dagelijks op kantoor. Dankzij de thuiswerkervaring, 
opgedaan tijdens de coronapandemie, is dit veranderd. Dit maakt dat de vraag in hoeverre 
het gemeenschappelijke kantoor noodzakelijk is voor het realiseren van verbinding nog pran-
gender dan zij al was ten tijde van de geciteerde krantenberichten. 

Wanneer we kijken naar de historische vormen van gemeenschappelijkheid dan zien we dat 
in elk van die archetypische varianten een zekere mate van fysieke gemeenschappelijkheid 
optrad. Zelfs binnen de geanalyseerde proto-ideologische ruimte – het vroegmoderne kof-
fiehuis in de periode van de ‘geboorte van de publieke opinie’ – was sprake van een zekere 
mate van fysieke gemeenschappelijkheid. Dankzij gedrukte media konden ideeën weliswaar 

38 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962).
39 B. Anderson, Imagined Communities (1983).
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veel verder reiken dan de gemeenschappelijke fysieke ruimte. Maar deze ruimte was wel 
degelijk van belang voor uitwisseling en creativiteit; het was (mede) bij gratie van de fysieke 
gemeenschappelijkheid dat nieuwe ideeën konden worden ontwikkeld en verspreid. Het be-
lang van fysieke gemeenschappelijkheid komt ook naar voren in de wetenschappelijke litera-
tuur, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de manier waarop virtuele teams succesvol kunnen 
samenwerken. Het succes van een dergelijk team is mede afhankelijk van de mate waarin zo 
nu en dan fysiek wordt samengekomen (zie Hoofdstuk 3).

Dit leert ons dat er binnen organisaties die bezig gaan met het implementeren van hybride 
werken goede redenen zijn om elkaar op gezette tijden fysiek te ontmoeten. Een eerste re-
den is om de creativiteit binnen de organisatie op peil te houden. Ten tweede draagt fysiek 
samenzijn bij aan het opbouwen van (informele) relaties. En denk ook aan het delen van ken-
nis en het op de hoogte blijven. Een (in elke organisatie nader te bepalen) mate van fysieke 
gemeenschappelijkheid is ook post-corona een noodzakelijke – alhoewel geen voldoende – 
voorwaarde voor verbinding.

2.4  Een nieuwe uitdaging voor de organisatie
Met hybride werken verschuift het accent van de organisatie naar de medewerker. Individu-
ele medewerkers kunnen – binnen de bandbreedtes die worden aangegeven door bijvoor-
beeld de wetgeving en de functie-inhoud – een bewuste keuze maken voor de locatie waar 
een taak wordt uitgevoerd. Deze verschuiving heeft gevolgen, bijvoorbeeld op het vlak van 
het realiseren van verbinding. Uit onze analyse volgt dat periodiek fysiek samenzijn belangrijk 
blijft. Maar dat is in de hybride werkelijkheid niet het enige aspect dat een rol speelt bij het 
realiseren en bestendigen van de verschillende vormen van verbinding in een organisatie. Er 
zijn in totaal vijf condities: 

• Gereglementeerde toegankelijkheid 
• Mensbeeld
• Juridische inkadering
• Verbeelde gemeenschap
• Fysieke gemeenschappelijkheid

Een organisatie die serieus aan de slag wil met het realiseren van verbinding, moet voor al 
deze condities aandacht hebben. Uiteindelijk denk je dan voorbij de fysieke oplossing. Op 
deze manier breken we eindelijk met de veertigjarige discussie of meer thuiswerken zorgt 
voor minder verbinding. En dat is past echt een uitdaging voor de moderne organisatie.
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3 SAMENWERKEN

Hoe houden we de verbinding met elkaar in een situatie waarin we elkaar niet meer elke 
dag tegenkomen in het gemeenschappelijke kantoorgebouw? Eén van de manieren waarop 
verbinding op dagelijkse basis gestalte krijgt binnen organisaties is middels het samenwerken 
van medewerkers met elkaar. Doordat medewerkers samenwerken is er sprake van voortdu-
rende formele en informele uitwisseling. Maar aan welke voorwaarden moet je voldoen om 
van een geslaagde samenwerking te kunnen spreken? En wat betekent dit voor het realiseren 
van verbinding?

3.1  Wat is samenwerken en wat zijn de randvoorwaarden?
Samenwerken kan worden gedefinieerd als ‘het met elkaar werken aan het behalen van een 
gezamenlijk doel’.40 Daarbij is een aantal aspecten van belang. Zo moet er een zekere nood-
zaak zijn om samen te werken. Mensen zullen – in ieder geval vanuit een perspectief dat 
gericht is op het maximaliseren van de gezamenlijke productiviteit – minder gemotiveerd zijn 
om samen te werken wanneer het doel ook individueel behaald kan worden. In dergelijke 
gevallen is het immers niet efficiënt om samen te werken. 
De ervaren noodzaak om samen te werken kan voortkomen uit verschillende beperkingen 
van het individu: beperkte tijd, beperkte fysieke capaciteit of beperkte cognitieve capaciteit. 
Teams zijn in die zin te beschouwen als sociale constructen die bedoeld zijn om de functio-
nele beperkingen van het individu op te heffen. Bovendien functioneren teams binnen orga-
nisaties als ‘arbeidsdelers’; taken die noodzakelijk zijn voor het behalen van de strategische 
organisatiedoelen kunnen binnen teams in behapstukbare deelaspecten worden uitgevoerd.
Bij samenwerken in teamverband gaat het meestal niet alleen om het maximaliseren van 
de gezamenlijke productiviteit. Samenwerking komt daarnaast tegemoet aan de menselijke 
behoefte aan verbinding en de ‘sense of belonging’ (zie Hoofdstuk 1). Hierbij kunnen verschil-
lenden zaken een rol spelen, zoals het ervaren van de gezamenlijke cultuur (i.e. het geheel 
van gemeenschappelijke normen en doelen van de organisatie), het ervaren van collegialiteit 
en het ervaren van gevoelens van vriendschap. 
Dit leidt tot de volgende definitie van samenwerken:

Samenwerken is het – al dan niet in teamverband – met elkaar werken aan een bepaald 
gezamenlijk doel (1) op basis van de erkenning dat het individu het doel niet (binnen een 
aanvaardbaar tijdbestek) zonder hulp van anderen kan behalen, (2) op basis van de er-
kenning dat de mens behoefte heeft aan verschillende vormen van formele en informele 
binding.

3.1.1  Samenwerken is een proces
Bij samenwerking zal dikwijls door verschillende individuen op hetzelfde tijdstip (‘synchroon’) 
en in dezelfde (fysieke of virtuele) ruimte gewerkt worden. Maar daarmee is het concept 
‘samenwerken’ nog niet geheel beschreven. Het ‘met elkaar werken aan een bepaald geza-
menlijk doel’ is niet strikt gebonden aan deze twee voorwaarden. Effectieve samenwerking 
bestaat uit een combinatie van individueel werk en interactief groepswerk.41  Mensen komen 
samen om hun doelen vast te stellen en gaan daarna weer uit elkaar, om zelfstandig en deels 
asynchroon (= op verschillende tijdstippen) aan taken te werken. Het is daarom belangrijk om 
vast te stellen dat samenwerken niet een eenduidige activiteit is, die op een bepaald tijdstip 

40 ‘Samenwerking. Hoe de huisvesting de samenwerking beïnvloedt’, CfPB (2010).
41 J. Heerwagen, K. Kampschroer, K.M. Powell, V. Loftness, ‘Collaborative knowledge work environments’ in Building Research & Information 36,6  
(2004)
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in een bepaalde setting wordt uitgevoerd. Het is een proces dat bestaat uit afwisselend indivi-
dueel en groepswerk, en dat op verschillende locaties en tijdstippen kan worden uitgevoerd. 

In het proces van samenwerken vinden verschillende activiteiten plaats, die kunnen worden 
onderverdeeld in drie verschillende sub-processen: 

Binnen de sub-processen zijn verschillende elementen van belang.42  
Bij actieprocessen gaat het over processen waarbij taken uitgevoerd worden. Denk hierbij 
onder andere aan plannen, coördineren, documenteren, informatie- en kennisdeling en het 
verkrijgen en behouden van inzicht en begrip waar iedereen mee bezig is. 
Bij transitie-processen gaat het over alle planning- en evaluatieactiviteiten die nodig zijn om 
teamdoelen te realiseren. Denk hierbij onder andere aan de vertaalslag van de strategie/
missie naar doelstellingen op teamniveau. Ook de doorvertaling naar benodigde teamcapaci-
teiten is een belangrijk aspect dat valt onder transitie-processen.
Bij interpersoonlijke processen gaat het over alle processen die te maken hebben met de in-
teractie tussen medewerkers, het team en de organisatie. Je zou hierbij kunnen spreken van 
de persoonlijke- en menselijke kant van teamwerk. Denk hierbij onder andere aan het steun 
krijgen van collega’s, je onderdeel voelen van het team, elkaar kunnen vertrouwen en elkaar 
motiveren. 

Om al deze processen op een goede manier te kunnen uitvoeren is het belangrijk om te vol-
doen aan een serie randvoorwaarden. 

3.1.2  Bewustzijn
Een eerste voorwaarde voor succesvolle samenwerking is het aspect ‘bewustzijn’. Daarbij 
gaat het niet alleen om het bewustzijn van het gezamenlijke doel. Ook het bewustzijn van de 
wederzijdse afhankelijkheid is belangrijk. Door te luisteren en te kijken naar collega’s houden 
mensen bij wat er om hen heen gebeurt en waar anderen mee bezig zijn. Het is een min of 
meer onbewust en passief proces, totdat er informatie voorbijkomt die voor de taakinvulling 
van het individu interessant is. Op dat moment kan het bewustzijn van de wederzijdse afhan-
kelijkheid actief worden. Om dit proces mogelijk te maken is het noodzakelijk dat mensen 
hun collega’s kunnen zien en/of horen.43 ‘Zien’ en ‘horen’ zijn hierbij overigens ruime begrip-
pen. Het gaat in de hybride context niet noodzakelijkerwijs om het zien en horen van collega’s 
in de fysieke ruimte. Hoewel face-to-face contacten blijkens de literatuur in verschillende 
opzichten meerwaarde hebben (zie Hoofdstuk 1), is het spectrum aan mogelijkheden voor 

 42 F. Chiocchio, S. Grenier, T.A. O’Neill, K. Savaria, J. Douglas Willms, ‘The effects of collaboration on performance:  a multilevel validation in pro-
ject teams’ in International Journal of Project Organisation and Management (January 2012); ‘Sense of Community at Work’, COPSOQ III (2019); 
‘Horizontal Trust’, COPSOQ III (2019).
43 L. Rognin, P. Salembier, M. Zouinar, ‘Cooperation, interactions and socio-technical reliability: the case of Air-Traffic Control. Comparing French 
and Irish settings’ (1998) via: https://www.researchgate.net/publication/228558566

Samenwerken is een proces

Transitieprocessen

Actieprocessen Interpersoonlijke
processen

Samenwerken



ZOEKEN NAAR VERBINDING IN DE HYBRIDE WERELD

36

samenwerkende medewerkers om elkaar te zien en te horen anno 2022 groter dan alleen de 
face-to-face variant. 

3.1.3  Communicatie
Binnen al de genoemde processen vormt ook een goede communicatie een belangrijke voor-
waarde. De onderzoekers Allen en Henn benoemen drie verschillende functies van commu-
nicatie: coördineren, informeren en inspireren.44  Middels communicatie worden processen 
op elkaar afgestemd, blijven medewerkers up-to-date over de voortgang en wordt creativiteit 
gestimuleerd. Dit kan in de nieuwe hybride werkelijkheid op verschillende manieren gebeu-
ren: via face-to-face gesprekken, telefonisch overleg, e-mails, memo’s, chats, en video-over-
leg. Wanneer sprake is van directe feedback in de communicatie, spreken we van synchrone 
communicatie. Dit is het geval bij face-to-face gesprekken, telefonisch en video-overleg. Bij 
asynchrone communicatie zit er enige tijd tussen actie en reactie in de communicatie. Voor-
beelden hiervan zijn communicatie via e-mail, memo’s, en alle communicatietools waarbij 
de ontvanger niet direct antwoord kan of hoeft te geven. Beide vormen van communicatie 
spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van de samenwerking.

3.1.4  Vertrouwen
Het bouwen aan vertrouwen is een van de meest essentiële aspecten voor een goede sa-
menwerking. Het bepaalt of teamleden elkaar helpen, ze feedback geven aan elkaar en infor-
matie delen. Daarnaast zorgt het ervoor dat er openlijk gecommuniceerd kan worden over 
problemen en issues die spelen binnen het team of leven bij het individu. Minder vertrouwen 
binnen het team kan zorgen voor corrosie van taakcoördinatie en medewerking, minder ver-
langen om te communiceren, onvermogen om structureel om te gaan met ongestructureer-
de taken en onzekerheid, minder bereidheid om het initiatief te nemen, minder empathie 
voor teamleden en minder feedback van teamgenoten.  Daarnaast kan het op termijn invloed 
hebben op de identificatie van teamleden en de mate waarin medewerkers zich verbonden 
voelen met de organisatie. 

3.2  Samenwerken in virtual teams
De vraag die anno 2022 binnen organisaties speelt is op welke wijze het mogelijk is de samen-
werking tussen medewerkers op peil te houden in een situatie waarin face-to-face contact 
in een gedeelde fysieke ruimte niet meer altijd vanzelfsprekend is. Organisaties rapporteren 
dat er als gevolg van toenemend thuiswerken sprake is van een (dreigende) vermindering 
van de verbinding. Het lijkt lastig(er) de sociale cohesie in stand te houden, er is angst dat 
de ‘community’ uiteenvalt en dat nieuwkomers moeilijker aansluiting vinden bij de organi-
satiecultuur. Hoe kan aan deze uitdagingen een passend antwoord worden geboden? Is het 
mogelijk om aan de genoemde voorwaarden van samenwerking te voldoen in een hybride 
werkelijkheid? De literatuur over virtual teams kan bij het beantwoorden van deze vragen als 
inspiratie dienen.

3.2.1  Voorwaarden voor virtueel samenwerken
‘Virtual teams’ zijn teams die hun werkzaamheden grotendeels virtueel uitvoeren, dat wil 
zeggen: zonder dat men elkaar regelmatig fysiek treft. In de loop der jaren zijn diverse onder-

44 T. Allen, G. Henn, The Organization and Architecture of Innovation (2007).
45 S. Morrison-Smith, J.Ruiz,‘Challenges and barriers in virtual teams: a literature review’ in SN Applied Sciences 2, 1096 (2020).
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zoeken uitgevoerd naar de wijze waarop deze dikwijls wereldwijd opererende teams functio-
neren.46  Dat levert interessante inzichten op. 

Uit de literatuur wordt allereerst duidelijk dat het raadzaam is teamwerkzaamheden waar 
mogelijk te synchroniseren. Eén van de kenmerken van virtual teams – en ook van hybride 
werken – is dat werkzaamheden niet meer op dezelfde tijd en plaats plaatsvinden. Bij virtual 
teams speelt daarbij niet zelden een rol dat teamleden binnen internationaal opererende 
organisaties werken in een andere tijdzone. In zo’n geval is het lastig om werkzaamheden 
synchroon (op hetzelfde tijdstip) te plannen. Maar blijkens de literatuur is het ook in derge-
lijke situaties van belang om te proberen waar mogelijk wél synchroon te werken. Wanneer 
(deels) op hetzelfde tijdstip gewerkt wordt, blijft ieder zich bewust van de gezamenlijkheid 
die noodzakelijk is om alle processen goed te doorlopen. Bovendien kunnen eventuele pro-
blemen real-time gedetecteerd en opgelost worden. Voor het realiseren van synchrone blok-
ken werktijd zijn heldere afspraken nodig. Managers/leidinggevenden moeten in het maken 
van deze afspraken het voortouw nemen.

Ten tweede is goed werkende (communicatie)technologie een voorwaarde voor het succes 
van virtual teams. Communicatiemiddelen spelen een grote rol bij het (her)bevestigen van de 
formele en informele relaties tussen de teamleden. In zekere zin fungeren fysieke en digitale 
communicatie als communicerende vaten: wanneer er minder sprake is van fysieke ontmoe-
tingen wordt het belang van een kwalitatieve virtuele interactie belangrijker. Dit klinkt evi-
dent. Toch wordt er in de dagelijkse praktijk van hybride teams nog niet altijd voldoende aan-
dacht aan besteed. Slechte verbindingen, in pixels uiteenvallende collega’s, of ‘tunnelgeluid’ 
zijn bij veel organisaties nog steeds aan de orde van de dag. Structureel succesvolle samen-
werking binnen hybride teams is mede-afhankelijk van het oplossen van deze problemen. 

Uit de literatuur over virtual teams komt verder naar voren dat monitoring van de teampres-
taties een randvoorwaarde voor succes is. Op afstand opererende teams functioneren het 
best wanneer de teamleden voortdurend op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden en 
vorderingen. Om deze monitoring te laten plaatsvinden moet niet alleen de communicatie 
tussen de teamleden zo goed mogelijk gefaciliteerd worden – met eenvoudig te bedienen 
technologische hulpmiddelen – maar moeten de werkprocessen zo transparant mogelijk zijn 
(met als evidente grens het punt waar de privacy van de teamleden onder druk komt te 
staan). Bovendien is het noodzakelijk om heldere afspraken te maken over doelen en verant-
woordelijkheden.
Het belang van ‘monitoring’ van de bezigheden van individuen komt ook naar voren in het 
kader van het onderwerp ‘social loafing’ (het verminderen van de individuele inzet van team-
leden). Wanneer teamleden van virtual teams (te) weinig inzicht hebben in de bijdrage van 
hun collega’s aan het realiseren van het gezamenlijke doel, zijn zij sneller geneigd zich ‘uit 
voorzorg’ minder te gaan inzetten.47 

Fysiek samenkomen
De inzet van communicatie- en monitoringtechnologie is een belangrijke voorwaarde bij het 
succesvol inzetten van virtual teams. Maar het is geen voldoende voorwaarde. De literatuur 

46 Zie bijvoorbeeld: L. Robert, ‘Behavior-Output Control Theory, Trust and Social Loafing in Virtual Teams’ in Multimodal Technologies and Interac-
tion 4 (2020); L. Robert, A. Dennis, Y. Caisy Hung, ‘Individual Swift Trust and Knowledge-Based Trust in Face-to-Face and Virtual Team Members’ in 
Journal of Management Information Systems 26, 2 (2009); S. Morrison-Smith, J.Ruiz,‘Challenges and barriers in virtual teams: a literature review’ 
in SN Applied Sciences 2, 1096 (2020); V. Garro-Abarca, P. Palos-Sanchez, M. Aguayo-Camacho, ‘Virtual Teams in Times of Pandemic: Factors That 
Influence Performance’ in Frontiers in Psychology 12 (2021).
47 L. Robert, ‘Behavior-Output Control Theory, Trust and Social Loafing in Virtual Teams’ in Multimodal Technologies and Interaction 4 (2020).
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laat zien dat ook fysiek samenkomen belangrijk blijft. Virtual teams die elkaar bij het begin 
van een samenwerkingstraject in levenden lijve ontmoeten presteren beter. Dit heeft onder 
meer te maken met het aspect ‘vertrouwen’. Het vertrouwen tussen teamleden is ideali-
ter niet alleen gebaseerd op persoonskarakteristieken (‘swift trust’), maar ook op gedrag en 
diepgaandere kennis van elkaars sterke en zwakke punten (‘knowledge based trust’).48  Deze 
diepgaandere kennis lijkt gemakkelijker te verwerven in een situatie waarin teamleden elkaar 
treffen in een gedeelde fysieke ruimte.

Er is weinig onderzoek gedaan naar het aantal contactmomenten dat teams zouden moeten 
hebben om vertrouwen op peil te houden. Wat we wel weten uit meer dan 20 jaar onderzoek 
naar virtual teams is dat de aanwezigheid van vertrouwen binnen virtual teams afhankelijk 
is van een aantal factoren. Zo moet een team elkaar goed kennen, zowel op persoonskarak-
teristieken als op inhoudelijke kennis. De aard van het werk bepaalt of medewerkers veel 
vertrouwen nodig hebben in elkaar. Bij routinematige werkzaamheden is dit doorgaans min-
der van toepassing dan bij beroepen met een hoge mate van complexiteit. Tenslotte wordt 
duidelijk dat managers/leidinggevenden een cruciale rol spelen bij het op peil houden van 
het onderlinge vertrouwen.

3.2.2  We Werken Thuis
De bevindingen in de literatuur over virtual teams vinden ondersteuning in onderzoeken die 
werden uitgevoerd tijdens de coronapandemie. Het belang van fysieke gemeenschappelijk-
heid komt bijvoorbeeld naar voren in de historisch-filosofische analyse van gemeenschap-
pelijkheid die we binnen het CfPB uitvoerden (zie Hoofdstuk 2). Eenzelfde conclusie kan ge-
trokken worden uit een artikel dat in voorjaar 2022 gepubliceerd werd in wetenschappelijk 
tijdschrift Nature. In het artikel ‘Virtual communication curbs creative idea generation’ con-
cluderen auteurs Melanie Brucks en Jonathan Levav op basis van empirisch onderzoek dat 
fysiek samenzijn tot meer creatieve ideeën leidt dan virtueel samenzijn.49

Ook het belang van communicatie en vertrouwen komt in onderzoeken steeds terug. In re-
cent CfPB-onderzoek bij een kennisintensieve organisatie constateerden we dat nieuwe me-
dewerkers in een hybride situatie minder goed kunnen aarden. Nieuw personeel kent de 
gewoonten niet, heeft moeite om hulp te zoeken of heeft het gevoel er alleen voor te staan. 
Binnen de literatuur wordt in dit kader gesproken over ‘geïsoleerde werknemers’. Ook hier 
kan het op gezette tijden fysiek samenkomen een oplossing vormen.

Goede communicatie
In het onderzoek We Werken Thuis (2020) dat we tijdens de coronapandemie uitvoerden on-
der meer dan 40.000 kenniswerkers binnen verschillende organisaties kwamen verschillende 
aspecten naar voren die herkenbaar zijn in de literatuur over virtual teams. Zo bleek ook uit 
onze data dat bij het samenwerken tussen collega’s een goede communicatie een sleutel-
rol speelt. Voor de coördinatie van werk, het uitwisselen van informatie, de creativiteit en 
het gezamenlijk ontwikkelen van ideeën bleken daarbij vooral de digitale bereikbaarheid, de 
toegankelijkheid van documenten vanuit huis en de mate van kennisdeling binnen en tussen 
teams van belang. 

Met betrekking tot het onderwerp ‘vertrouwen’ detecteerden in het We Werken Thuis-on-
derzoek vier belangrijke punten:

48 L. Robert, A. Dennis, Y. Caisy Hung, ‘Individual Swift Trust and Knowledge-Based Trust in Face-to-Face and Virtual Team Members’ in Journal of 
Management Information Systems 26, 2 (2009).
49 M. Brucks, J. Levav, ‘Virtual communication curbs creative idea generation’ in Nature 605 (2022).
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• De mate waarin teamleden tijdig feedback ontvangen van collega’s
• De mate waarin binnen het team wordt gelet op professionele isolatie van de teamleden
• De gepercipieerde productiviteit van individuele medewerkers
• De mate waarin teamleden op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden50 

Deze aspecten bleken aan elkaar gerelateerd. Hoe meer men van mening was dat mede-
werkers tijdig feedback ontvingen van collega’s, hoe meer er volgens de respondenten voor 
gezorgd werd dat niemand zich alleen voelde. En hoe productiever iemand zichzelf vond, 
des te positiever was het oordeel over het vertrouwen in collega’s en het terecht kunnen bij 
collega’s. Naarmate mensen meer op de hoogte waren van de actuele werkzaamheden van 
collega’s, nam het vertrouwen in deze collega’s toe.

Een laatste belangrijk punt dat naar voren kwam in de We Werken Thuis-data is de verant-
woordelijkheid van managers/leidinggevenden. Bij alle genoemde aspecten die een rol spe-
len binnen samenwerkingsprocessen – bewustzijn, communicatie, vertrouwen, monitoring, 
fysiek samenkomen – hebben leidinggevenden een sleutelrol. Voor hen liggen er minimaal 
drie belangrijke aandachtspunten:

• Werk aan een duidelijke visie en strategie tot op teamniveau. Dit creëert gedeeld bewust 
 zijn
• Maak specifieke afspraken over hoe je wilt samenwerken
• Bouw bewust aan relaties en aan vertrouwen

Daarbij zagen we overigens nog iets opmerkelijks. De perceptie van de hoeveelheid interactie 
tussen leidinggevenden en medewerkers liep nogal uiteen (zie onderstaand figuur). 

50 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021).
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Leidinggevenden bleken veel vaker aan te geven dat er afspraken zijn gemaakt dan mede-
werkers.51 Deze discrepantie legt de vinger op een zere plek. Klaarblijkelijk vergt een situatie 
waarin (deels) virtueel gewerkt wordt om meer en duidelijker afspraken. Juist doordat fysie-
ke interactie na 2020 minder plaatsvindt tussen kenniswerkers moeten managers/leidingge-
venden het maken, vastleggen en (doen) nakomen van afspraken tot hun absolute prioriteit 
maken.    

3.3  Samenwerken is organisatiecultuur in uitvoering
We hebben gezien dat samenwerken geen eenduidige activiteit is, maar een proces dat af-
hankelijk is van een aantal condities. Optimale samenwerking in hybride teams is gebaat bij 
het bewustzijn van de wederzijdse afhankelijkheid binnen het team, een optimale commu-
nicatie tussen de teamleden, en het werken aan het (her)bevestigen van vertrouwen tussen 
de teamleden. Bij het realiseren van deze drie punten bleek een bepaalde mate van fysieke 
gemeenschappelijkheid van belang. Verder zagen we dat in het realiseren van al deze aspec-
ten leidinggevenden een sleutelrol spelen.

Wat betekent dit alles voor het realiseren en borgen van verbinding binnen organisaties? En 
tot waar reikt het vermogen van leidinggevenden om verbinding te realiseren door het opti-
maal faciliteren van de verschillende samenwerkprocessen? 

In Hoofdstuk 1 zagen we dat verbinding betrekking heeft op minimaal vijf aspecten:

 

Met betrekking tot mogelijkheden die leidinggevenden hebben om de samenwerking te opti-
maliseren en daarmee verbinding te realiseren ligt de grootste uitdaging bij de twee onderste 
punten. Vriendschap en (informelere aspecten van) collegialiteit – hoewel potentieel belang-
rijk voor duurzame teamprestaties – laten zich lastig afdwingen (en worden in theoretische 
modellen ook niet altijd meegenomen).52  Wél is het mogelijk een optimale basis te bieden 
waarop deze informelere vormen van verbinding kunnen bloeien. Die basis ligt in de drie 
overige aspecten van verbinding. 

Leidinggevenden die een optimale formele en informele verbinding willen realiseren binnen 
het eigen team moeten oog hebben voor het belang van bindende afspraken. De rollen die 
gespeeld worden in alle samenwerkprocessen moeten hun basis hebben in formeel vastge-
legde taken en verantwoordelijkheden. Door taken en verantwoordelijkheden helder met 
elkaar te bespreken en vast te leggen ligt er een stevige formele basis voor de samenwerking 
en de verbinding in het team.

51 Eindrapport We Werken Thuis, CfPB (2021).
52 S. Houtveen, D. La Brijn, J. Schlangen, ‘The role of cohesion and connection within the ABW framework: A critical elaboration’ in Proceedings of 
the 3rd Transdisciplinary Workplace Research Conference (2022).
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Leidinggevenden zijn primair verantwoordelijk voor het managen van de productieve samen-
werking tussen teamleden. De mate waarin leidinggevenden hierin slagen is mede afhanke-
lijk van de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de condities voor samenwerken die hier-
boven behandeld zijn. Leidinggevenden moeten actief zijn in het creëren en onderhouden 
van het bewustzijn van de wederzijdse afhankelijkheid. Dit kan door het maken van afspraken 
over synchrone werkactiviteiten en het organiseren van verplichte momenten van fysiek sa-
menkomen. 

Verder zijn leidinggevenden primair verantwoordelijk voor de optimale communicatie tussen 
teamleden onderling en de teamleden met de leidinggevenden. Hierbij speelt onder meer 
het aspect van monitoring een belangrijke rol; leidinggevenden dienen beleid te ontwikke-
len – en waar nodig tools in te zetten – op basis waarvan de samenwerkende medewerkers 
inzicht hebben en houden in elkaars activiteiten en de gezamenlijke voortgang. Op deze wijze 
wordt eveneens gewerkt aan het realiseren en bestendigen van het vertrouwen tussen de 
teamleden. In de literatuur zien we dat vertrouwen afhankelijk is van de frequentie en de 
aard van sociale interacties. Bij meer betekenisvolle interacties is er een vruchtbare bodem 
voor ontluikend en florerend vertrouwen.

Een laatste cruciaal aspect van verbinding in teams is het werken aan de gezamenlijke cul-
tuur. Hoewel deze term wellicht enigszins abstract klinkt, is ook dit aandachtspunt concreet 
te maken. Want in feite is samenwerken organisatiecultuur in uitvoering. Wanneer aan de 
hierboven genoemde formele voorwaarden wordt voldaan, wordt en passant gewerkt aan 
het (her)bevestigen van de gezamenlijke cultuur. Door samen te werken creëren medewer-
kers een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid, die gedragen wordt door het gezamen-
lijke doel en de wijze waarop invulling gegeven is aan de formele voorwaarden om dat doel 
te bereiken. 

Ter bestendiging van de formele basis – en ter stimulering van de meer informele aspecten 
van verbinding zoals (informele) collegialiteit en vriendschap – kunnen binnen organisaties 
verschillende middelen worden ingezet. Het creëren van verbinding en het overdragen van 
organisatiecultuur gebeurt niet alleen op die momenten die samen op kantoor worden door-
gebracht. Alle momenten van synchrone en asynchrone interactie bieden de mogelijkheid om 
aan verbinding te werken, en daarmee cultuur over te dragen. Verbinding is een werkwoord. 
Het is actief. Het vraagt om structurele actie en inzet. In een fysieke en een digitale werke-
lijkheid.

Heel concreet zijn de volgende acties te benoemen die meteen opgepakt kunnen worden:

• Formuleer een duidelijke visie en strategie voor teamwerk
• Werk voortdurend aan het creëren van gedeeld bewustzijn
• Zorg voor goede coördinatie en monitoring 
• Bespreek de wil om samen te werken met collega’s
• Bouw bewust aan relaties en vertrouwen 
• Maak bewuste keuzes over de onderlinge communicatie (frequentie, medium, locatie)

Hierbij gaat het onder meer over het maken en (doen) naleven van afspraken op het terrein 
van de gezamenlijke normen (Hoe spreken we elkaar aan? Wanneer zijn we bereikbaar voor 
elkaar? Hoe gaan we om met interne problemen? Et cetera). Ook het maken van heldere en 
gefundeerde afspraken over wie wanneer waarom op kantoor is hoort hierbij. Bij het invoe-
ren van andere manieren van (samen)werken is het belangrijk dat voldoende aandacht wordt 
geschonken aan het creëren en onderhouden van nieuwe routines. Kern van het advies dat 
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gegeven kan worden op basis van de literatuur en recent onderzoek is dat leidinggevenden 
meer dan ooit een actieve rol moeten vervullen in het maken van afspraken en het aldus cre-
eren en onderhouden van de gezamenlijk formele en informele verbinding. 

Binnen grote organisaties zullen de genoemde actiepunten veelal worden uitgevoerd op 
teamniveau. Bij het bestendigen van de gezamenlijke cultuur – en het succesvol ondersteu-
nen van alle formele en informele aspecten van verbinding – spelen echter allerlei zaken 
een rol die buiten de directe scope van een teamleider vallen. Gezamenlijke cultuur wordt 
ook versterkt door aspecten als de eenheid in bedrijfsuitstraling, een herkenbare en passen-
de invulling van het gemeenschappelijke kantoor, de trots op de gezamenlijke dienst of het 
product, de positionering van de organisatie, enzovoort. Een duurzame samenwerking en 
verbinding binnen organisaties is daarom niet alleen afhankelijk van de wijze waarop binnen 
teams invulling wordt gegeven aan de in dit hoofdstuk genoemde voorwaarden voor samen-
werking. Minstens zo belangrijk is de manier waarop in de organisatie als geheel wordt om-
gegaan met alle formele en informele aspecten van verbinding. 

Vragen die daarbij een rol spelen zijn onder meer ‘Hoe luiden de strategische organisatiedoe-
len?’, ‘Is de (nieuwe) manier van werken gekoppeld aan de strategische organisatiedoelen?’ 
en ‘Biedt de organisatie voldoende ‘purpose’ om medewerkers duurzaam aan zich te bin-
den?’. Bedrijfsonderdelen als Vastgoed, FM, HR en IT kunnen alleen tot structurele en geïn-
tegreerde antwoorden komen op het hybride vraagstuk – en de daaraan gerelateerde vraag 
naar voldoende verbinding – wanneer de top van de organisatie een helder antwoord biedt 
op deze belangrijke vragen. 

Op basis van de nu beschikbare data lijkt het mogelijk om verbinding te realiseren en te on-
derhouden in een situatie waarin fysiek samenkomen bij veel organisaties minder frequent 
plaatsvindt dan voor de coronapandemie. Maar daarbij past één belangrijke waarschuwing: 
het realiseren van verbinding is alleen mogelijk wanneer binnen alle geledingen van de or-
ganisatie oog is voor de essentiële voorwaarden voor een goede samenwerking. In één zin 
gevat: verbinding in het hybride tijdperk is Chefsache.   
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4 HET KANTOOR ALS CLUBHUIS?

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat veel werknemers prima in staat zijn om vanuit 
huis te werken. Wel gaven veel respondenten van het onderzoek We Werken Thuis aan dat ze 
tijdens de periode van verplicht thuiswerken in 2020 hun collega’s misten. Vooral het sparren 
met collega’s en samen aan een rapport werken waren redenen om na de coronapandemie 
weer naar kantoor te gaan. Ondanks de behoefte om collega’s te ontmoeten, is de bezettings-
graad in de meeste kantoren aan het eind van 2022 nog altijd laag. Bij veel organisaties leeft 
daarom de gedachte om meer plekken in het kantoor te verbouwen tot ontmoetingsplek. 
Met het inrichten van het kantoor als aantrekkelijke ontmoetingsplek ‘lok’ je mensen naar 
het kantoor en faciliteer je de ontmoetingen die noodzakelijk zijn voor de verbinding in de 
organisatie. Maar is dit een juiste gedachte? Moet het kantoor een clubhuis worden? 

4.1  Ontmoeten op kantoor
Als gevolg van de opkomst van hybride werken wordt alom gesproken over een belangrijke 
functie van het kantoor: de gezamenlijke fysieke werklocatie moet ontmoetingen faciliteren. 
Deze functie van het kantoorgebouw is natuurlijk niet nieuw. Ook voor de coronapandemie 
werden kantoren al deels ingericht om spontane ontmoetingen, interacties en kennisdeling 
tussen medewerkers te bevorderen.53 In activiteit-gerelateerde werkomgevingen was er veel 
aandacht voor communicatie en interactie tussen medewerkers. Ontmoeten en communice-
ren maken tenslotte veelal deel uit van de activiteiten van kenniswerkers.  

 
Het idee om een kantoor meer in te richten als ‘clubhuis‘ werd in zekere zin in 1958 al voor 
het eerst werkelijkheid. Destijds ontwikkelden Eberhard en Wolfgang Schnelle het zogenoem-
de Bürolandschaft: een kantoor waarbij meer aandacht was voor samenwerking. Het Büro-
landschaft was allesbehalve uitsluitend gericht op ontmoeten en samenwerken, maar het 
intermenselijke aspect van kantoorwerk kreeg met dit concept voor het eerst een duidelijke 
fysieke uitdrukking.
De ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologie sinds de ‘oerkantoortuin’ van 
de broers Schnelle zijn groot. Toch behield het kantoor zijn positie als belangrijkste (veron-
derstelde) communicatieruimte binnen een organisatie. Hoewel het aandeel thuiswerkers 
blijkens cijfers van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in de eerste twee decennia 

54 S. Colenberg, R. Appel-Meulenbroek, N. Romero Herrera, D. Keyson, ‘Conceptualizing social well-beingin activity-based offices’ in Journal of 
Managerial Psychology  36, 4 (2021); S. Marzban, C. Candido, M. Mackey, L.  Engelen, F. Zhang, D. Tjondronegoro, ‘A review of research in activi-
ty-based working over the last ten years: lessons for the post-COVID workplace’ in Journal of Facilities Management (2022).



45

CENTER FOR
PEOPLE AND
BUILDINGS

HET KANTOOR ALS CLUBHUIS?

van deze eeuw gestaag toenam, bleef de gemeenschappelijke kantoorruimte voor veel ken-
niswerkers tot voorjaar 2020 de standaard werklocatie. En behalve voor bureauwerk was 
deze gemeenschappelijke fysieke locatie dus ook voor de coronapandemie al deels ingericht 
als ontmoetingsplek.

Tegenovergesteld effect
Het gebruiken van de fysieke ruimte als hét platform voor uitwisseling verliep niet altijd ge-
heel probleemloos, zeker niet wanneer deze ruimte werd gekenmerkt door openheid. Uit 
diverse studies blijkt dat het open karakter van veel kantoren soms een tegenovergesteld 
effect had op de ervaren kwaliteit van interacties. Veel medewerkers hadden volgens deze 
studies wel meer contact met collega’s, maar de gesprekken werden vaker als oppervlakkiger 
ervaren. Meer sociale interacties zijn niet persé noodzakelijk voor het verwezenlijken van 
de ‘need to belong’ en kunnen zelfs afbreuk doen aan de verbondenheid.54 Ook heeft het 
faciliteren van sociale behoeften directe gevolgen voor andere behoeften van medewerkers. 
Wanneer je werkt aan een rapport kunnen overleggende of rondlopende collega’s als uiterst 
storend ervaren worden.55 Dit leert ons dat de behoefte aan (allerlei vormen van) ontmoeten 
en het uitvoeren van (allerlei vormen van) concentratiewerk in het gemeenschappelijke fysie-
ke kantoor soms op gespannen voet met elkaar kunnen staan.  

4.1.1  Ons werk bestaat grotendeels uit bureauwerk
Een veel gehoorde oplossingsrichting is daarom de volgende: verplaats alle concentratiewerk-
zaamheden naar de thuiswerkplek (of elders), en gebruik het kantoor in de hybride toekomst 
uitsluitend als ontmoetingsplek. Op die manier kan concentratiewerk ongestoord plaatsvin-
den en wordt bovendien tegemoet gekomen aan de wens de verbinding in de organisatie 
in stand te houden door middel van fysieke interactie in een speciaal daarvoor ontworpen 
ontmoetingsruimte. Met een prettig ontworpen ruimte verleid je medewerkers om regelma-
tig naar kantoor te komen. In het gezamenlijke clubhuis kunnen de verschillende vormen van 
(vooral) informele binding (her)bevestigd worden. De gemeenschappelijke ruimte faciliteert 
op die manier de uitwisseling die bepalend is voor de gezamenlijke cultuur, voor de gevoelens 
van collegialiteit en voor groeiende vriendschapsbanden. 

Deze gedachte wordt momenteel – eind 2022 – veel gehoord. In de meest radicale versie be-
helst deze gedachte dat het kantoor een ‘clubhuis’ wordt; net als bij een sportvereniging is dit 
clubhuis uitsluitend bedoeld om elkaar te ontmoeten. Alle overige werkzaamheden vinden 
binnen deze gedachtegang elders plaats. Deze opvatting – in feite een radicalisering van het 
concept activiteit-gerelateerd werken waarbij de werkplek wordt gekozen op basis van de uit 
te voeren activiteit – klinkt intuïtief juist. Een aantrekkelijk clubhuis zorgt er net als bij een 
sportvereniging voor dat mensen regelmatig samenkomen en daarmee voortdurend bouwen 
aan hun onderlinge band. Bovendien kan op die manier in een ongedwongen setting de colle-
giale uitwisseling plaatsvinden die essentieel is voor het in stand houden van de gezamenlijke 
cultuur en het op peil houden van de productiviteit. Dat klinkt ideaal in een tijd waarin het 
realiseren van formele en informele verbinding als één van de belangrijkste uitdagingen voor 
organisaties wordt gezien. Toch is het belangrijk een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de 
‘kantoor als clubhuis’-gedachte. 

Patroon
Ten eerste blijkt uit onderzoek dat veel mensen de tijd overschatten die zij spenderen aan 
interactie. Het overgrote deel van het werk doen kenniswerkers individueel achter een bu-
reau of laptop. We zien in onze onderzoeksdata dat dit patroon sinds 2010 vrijwel gelijk is 

55 L. Arundell, B. Sudholz, M. Teychenne, J. Salmon, B. Hayward, G. Healy, A. Timperio, ‘The Impact of Activity Based Working (ABW) on Workplace 
Activity, Eating Behaviours, Productivity, and Satisfaction’ in International Journal of Environmental Research and Public Health 15, 1005 (2018).
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gebleven; uit het We Werken Thuis-onderzoek blijkt dat dit ook tijdens de coronapandemie 
niet veranderd is. Dit is relevante kennis bij de vraag hoe we kantoren moeten gaan inrichten. 
Hoewel het belangrijk is om de sociale behoeften te faciliteren, moeten de constante activi-
teitenpatronen daarbij niet uit het oog verloren worden. Wanneer kantoren worden omge-
bouwd tot clubhuis (in de hierboven aangeduide radicale versie) kan dit tot gevolg hebben 
dat bepaalde behoeftes van medewerkers niet meer in voldoende mate ondersteund worden 
door de gezamenlijke fysieke ruimte. Het paradoxale effect van het inrichten van kantoren 
als clubhuizen kan daarmee zijn dat mensen minder in plaats van meer naar het kantoor 
komen. Want wanneer de behoefte om (ook) geconcentreerd bureauwerk uit te voeren niet 
ondersteund wordt in het kantoor, bestaat er een gerede kans dat medewerkers vaker zullen 
kiezen voor de thuiswerkplek; men gaat niet in de file staan voor slechts een uurtje informeel 
overleg met collega’s.

Een ander belangrijk punt van aandacht is dat we in feite nog weinig weten van de structu-
rele effecten van (deels) thuiswerken. Er is – bijvoorbeeld in het kader van ons onderzoek 
We Werken Thuis – veel interessante data verzameld tijdens de coronapandemie. Deze data 
suggereren dat thuiswerken voor een meerderheid van de kenniswerkers heel goed lijkt te 
werken. Zo zijn de productiviteitscijfers voor een flink deel van de thuiswerkers op peil ge-
bleven.56  Daarbij is het echter van belang te vermelden dat het hierbij meestal gaat om de 
gepercipieerde productiviteit. Dat wil zeggen dat thuiswerkers zélf vinden dat hun productivi-
teit op peil blijft. In hoeverre dat ook geldt voor de daadwerkelijk gerealiseerde productiviteit 
van organisaties is nog grotendeels onduidelijk. Bovendien zeggen korte termijneffecten niet 
noodzakelijkerwijs iets over lange termijneffecten. De overwegend positieve productiviteits-
cijfers kunnen op de middellange en lange termijn een ander beeld geven. 

4.2  Conclusie
Gegeven deze kanttekeningen lijkt het onverstandig om kantoren in het kader van hybride 
werken al geheel te gaan inrichten als ‘clubhuizen’. De gedachte dat fysieke gemeenschappe-
lijkheid een belangrijk aspect vormt bij het realiseren en borgen van verbinding binnen een 
organisatie is juist; diverse onderzoeken tonen aan dat fysieke gemeenschappelijkheid een 
belangrijk element vormt bij het creëren van gevoelens van gezamenlijkheid. In die zin is de 
‘clubhuis-gedachte’ zeker niet onzinnig. Maar zoals helder naar voren komt in eerdere hoofd-

56 M. Weijs-Perrée, R. Appel-Meulenbroek, J. Looijen, B. Hoekstra, P. Jongens-van der Schaaf, ‘Analysing perceived communication and productivi-
ty of different office workers while working fully from home duet o COVID-19 restrictions’, The 20th EuroFM Research Symposium (2021).
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stukken is fysiek samenzijn slechts één van de aspecten die hierbij een rol speelt. Bovendien 
leert data uit verschillende onderzoeken dat ‘ontmoeten’ maar een beperkt deel uitmaakt 
van het activiteitenpatroon van de gemiddelde kenniswerker. Dit betekent dat het kantoor 
als clubhuis – wanneer dit inhoudt dat het kantoor exclusief ingericht wordt als ontmoetings-
ruimte – niet in voldoende mate tegemoet komt aan de huidige functionele behoeftes van 
kenniswerkers. Wanneer het kantoor exclusief wordt ingericht als ontmoetingsplek kan dit 
tot de paradoxale situatie leiden dat mensen juist mínder naar kantoor komen omdat daar 
een flink deel van hun dagelijkse activiteiten niet meer voldoende ondersteund wordt. 

Hiermee is zeker niet gezegd dat alles hetzelfde zal of moet blijven in het kantoor. Maar op 
basis van onze onderzoeken is de conclusie dat het kantoor er is voor ontmoeten, en de thuis-
werkplek voor concentratiewerk, te kort door de bocht. Daarmee komt meteen de vraag op 
hoe je de kantooromgeving dan wél zou moeten inrichten. Deze vraag wordt behandeld in 
het volgende hoofdstuk.
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5 EEN WENDBARE WERKOMGEVING

Tijd-, Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW), volledig thuiswerken tijdens de co-
ronacrisis, en nu weer hybride werken. Deze en andere trends in wijzen van werken volgden 
elkaar de afgelopen decennia razendsnel op. Daarnaast zagen we verandering van werkpro-
cessen zoals digitalisering van werkstromen, ketensamenwerking en de opkomst van agile 
werken en daaraan gerelateerde werkvormen, aangevuld met de massale ervaring met thuis-
werken. Vandaag zijn organisaties actief met het invoeren van hybride werken en morgen 
kan er weer een nieuwe ontwikkeling zijn. Als bijna vanzelfsprekend volgt de vraag welke 
aanpassingen in de werkomgeving nodig zijn om de veranderingen in de werkprocessen op te 
vangen. Organisaties kunnen niet voor alle nieuwe manieren van werken direct een nieuwe 
werkomgeving ontwikkelen en/of grote verbouwingen in de gebouw(del)en realiseren. Daar-
voor veranderen werkprocessen te snel en zijn verbouwingen te duur. Een werkomgeving 
moet daarom wendbaar zijn; ze moet langdurig allerlei veranderingen in de organisatie en 
werkprocessen kunnen (blijven) faciliteren. Hoe realiseer je een wendbare werkomgeving in 
bestaande gebouwen?

5.1  Inspelen op veranderingen
Het uitgangspunt voor wendbaarheid is niet dat alles mogelijk moet zijn, maar dat organisa-
ties dankzij een geïntegreerde structuur en lay-out van het eigen kantoorgebouw kunnen an-
ticiperen op de veranderingen van de toekomst. Om wendbaar te zijn moet je wel vroegtijdig 
veranderingen in de werkprocessen signaleren en inventariseren wat de veranderende vraag 
voor huisvesting en faciliteiten daarbij is. 

In 2016 voerden het CfPB en de Hospitality Group samen met twaalf organisaties een on-
derzoek uit naar de toekomst van werk in administratieve en kennisintensieve organisaties 
onder de naam Futures Forum.57 Mondiale ontwikkelingen zoals digitalisering, technologise-
ring, mobilisering en globalisering vormden aanleiding om te kijken hoe de werkomgeving 
zou moeten veranderen. Veel van de destijds geformuleerde toekomstverwachtingen zijn uit-
gekomen. Men verwachtte niet alleen meer digitalisering van het werk maar ook een hoge 
vlucht van digitale samenwerking. Daarnaast zouden organisatiestructuren meer veranderen 
naar matrix- en netwerkorganisaties. Van de manager werd een meer verbindende, coachen-
de, faciliterende en vooral strategisch betrokken rol bij het team verwacht. Ook bleek uit 
het onderzoek dat organisaties steeds meer rekening moesten houden met uiteenlopende 
persoonlijke wensen en behoeftes van medewerker en werd benadrukt dat de sociale cohe-
sie binnen teams daarbij een punt van zorg zou zijn. De verwachting was dat het kantoor in 
de toekomst vooral zou gaan dienen als een katalysator voor waardevolle ontmoetingen en 
het realiseren van verbinding tussen medewerkers, de organisatie, collega’s en andere sta-
keholders. Er werd gezegd dat in een tijd waarin we overal en altijd werken verbondenheid 
(een ‘thuisgevoel’) essentieel is in het engagement van talenten, maar ook belangrijk in het 
waarborgen van productiviteit en effectieve samenwerking. Het faciliteren van een goede 
werkomgeving (op kantoor, thuis en op third workplaces) stond dan ook met stip op nummer 
één op de gemeenschappelijke agenda. Belangrijke thema’s hierbij zijn:

• realiseren van verbinding en sociale cohesie in zowel de digitale als de fysieke omgeving
• faciliteren van effectieve samenwerking, kennisdeling en informatiedeling
• bewaken van de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers.

 

57 ‘Futures Forum. Toekomst van werk in 2025’, CfPB/ Hospitality Group (2016). 
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5.2  Variëren in huidige gebouwen
In 2018 deed het CfPB samen met BosAlkemade Architecten een onderzoek naar de wendba-
re werkomgeving.58 Hierin keken we naar de fysieke aspecten van de werkomgeving in relatie 
tot de veranderingen in werk. Aandachtspunten lagen op het faciliteren van samenwerking, 
nieuwe werkvormen, digitalisering van werkprocessen en het boeien en binden van mede-
werkers. Afhankelijk van het ontwerp van een werkomgeving in bestaande gebouwen zijn er 
verschillende voor- en nadelen als het gaat om samenwerken met collega’s, de invloed van de 
werkomgeving op de sociale cohesie en de wijze van samenwerken. De activiteitgerelateerde 
werkplekmix kent andere aandachtspunten dan het concept ‘van rumoer naar rust’ op een 
etage of verspreid als concept in het gehele gebouw. 

58 ‘Wendbare werkomgeving; fleixibiliteit binnen de Belastingdienst – Onderzoek naar mogelijkheden om veranderingen bij de Belastingdienst op 
te vangen in de werkomgeving’, CfPB (2019).
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5.2.1  Veranderingen opvangen zonder ingrepen
In bestaande gebouwen zijn er zeker mogelijkheden om veranderingen op te vangen en 
wendbaar te zijn. Denk daarbij aan: 
• Multifunctioneel gebruik van ruimten: de grootte van ruimtes maken dat ze geschikt zijn 

om verschillende soorten activiteiten te faciliteren, denk aan:
 • Verandering van aard van ruimte: aanpassing van ruimtes voor bureauwerk naar over- 

 leg of andersom
 • Duiden van functies van ruimten voor bureauwerk, waarbij ruimtes met bureaus van 

 algemeen bureauwerk naar ruimtes voor concentratiewerk of juist samenwerkruimtes 
 veranderen

 • Plaatsing van ander meubilair in een ruimte waardoor de functie verandert. Denk aan 
 bureauwerk of overleg

 • Duiden van functies voor overlegruimten die ook gebruikt kunnen worden voor team- 
 en/of projectwerk 

• Goede diversiteit van plekken in directe omgeving zodat keuzevrijheid voor individu aan-
wezig is

• Beter gebruik van aanwezige overlegruimten 
• Tijdelijke toewijzing van ruimten
 • Aan teams
 • Voor specifieke activiteiten
• Pop-up kantoren 

Als een organisatie wendbaarheid wil inbouwen in haar kantoren, vraagt dat nadenken over 
het dienstverleningsconcept. Aandachtspunten daarbij zijn: 

AGH  
werkplekmix

Van rumoer naar 
rust op etage

Van rumoer naar 
rust in gebouw

Afstanden tot directe collega’s

Afstand tot verschillende soorten 
werkplekken

Gerichte keuze van werkplek bij 
activiteit

Wisselen van werkplek bij ad hoc 
verandering van activiteit

Sociale cohesie

Fysieke vindbaarheid collega’s

Geen geluidsoverlast

Snelle interactie/ samenwerking

Afstoten gebouwdelen zonder  
verlies functionele ondersteuning

Opvang veranderingen in  
werkproces en/of teamgrootte

Veiligheidszones toepassen voor 
aanlanders en externen

Overzicht van de voor- en nadelen per inrichtingsprincipe 

         = goed gefaciliteerd,         = redelijk gefaciliteerd,         = moeilijk te faciliteren
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• Snel handelen van facilitaire dienst
 • Zoeken naar passende dienstverleningsvormen en standaardproducten die snelle 
  veranderingen ondersteunen
• Mogelijkheden tot andere opstellingen in meubilair
• Bieden van verplaatsbare voorzieningen
 • Extra meubilair (zitje of bureaus)
 • (Verrijdbare) planborden/whiteboards/digiboards/videoschermen
 • Faciliteiten voor identiteitsuiting
 • Scheidingselementen in grote ruimten
• Reserveersystemen inclusief sturing op no-show
• Aanlanden gemakkelijk maken, inclusief beschikking over voorzieningen als printers, koffie, et 

cetera

5.3   Nieuwe indelingsprincipes
Een werkomgeving die veranderingen in het werk (snel) kan opvangen is wendbaar. Daarvoor 
formuleerden we in het onderzoek uit 2018 de volgende criteria: 

• De omgeving is geschikt voor zowel individueel als groepswerk en faciliteert zowel alle ac-
tiviteiten in het werkproces als veranderingen in het werkproces of team(samenstelling).

• Er is samenhang in faciliteiten die de diverse activiteiten ondersteunen.
• De werkomgeving is aantrekkelijk, bevordert sociale cohesie en identiteit en stimuleert 

welbevinden en/of beweging.
• Het ontwerp kan verschillende groepsgroottes gedurende verschillende momenten op-

vangen en is geschikt voor verschillende vormen van samenwerken voor verschillende 
tijdsduren.

• Het gebouw en de installaties zijn flexibel.

Vanuit deze criteria zijn drie conceptuele ontwerpen te benoemen:

• Een ontwerp met een flexibele middenkern waarbij de stabiele elementen/ruimten voor 
ondersteuning van het werk zijn geplaatst aan de gebouwgevels. Het basisidee gaat uit 
van snelle wisseling van functies in de middenkern. De middenkern is zodanig ontworpen 
(qua techniek en gebouwstructuur) dat het mogelijk is om er alle soorten indelingen te 
maken en verschillende activiteiten te faciliteren met een kleine ingreep in het gebouw 
door flexibele tussenwanden. Zo kan de middenkern een zone voor concentratie zijn met 
kleine kamers, of door vergroting van ruimten een samenwerkruimte, een projectruimte 
of een overlegruimte worden.  

• Flexibel gebruik van de etage waarbij de etage is ingericht met een diversiteit aan soorten 
plekken bij elkaar. Algemene werkplekken zijn geplaats in nissen van verschillende om-
vang en werkplekken voor overleg en concentratie hebben een eigen ruimte. De omvang 
van teamruimten is divers en er kan dus altijd een plek worden gekozen waar het hele 
team bij elkaar zit of waar het team in twee aaneengesloten delen kan werken. Opvang 
van veranderingen in samenstelling van teams is gemakkelijk te realiseren door toewijzen 
van (andere) gebieden en zonder verbouwingen.  

• Een teamgerichte werkomgeving waarbij teams kunnen werken in een teamstudio met 
aanvullend een stilteruimte voor concentratiewerk en telefoneren en een overlegruimte. 
De stilteruimte en overlegruimte van de teamstudio zijn zo ontworpen dat ze ook bruik-
baar zijn voor andere medewerkers als het aanwezige team ze niet gebruikt. In de team-
studio is een team tegelijkertijd aanwezig maar de teamstudio kan door de week heen 
door meerdere teams gebruikt worden. De teamstudio is omgeven door een algemene, 
flexibele werkruimte voor individueel werk of voor medewerkers die geen teamactivitei-
ten hebben op de betreffende dag. 
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In schets zien de verschillende concepten er als volgt uit:

5.4  Wendbaar in 2022
De resultaten uit de onderzoeken naar de toekomst van werk en de wendbare werkomgeving 
zijn anno 2022 zeer herkenbaar. Bovendien is er een aantal nieuwe vragen bijgekomen. Is de 
huidige status quo – met vooralsnog lage bezettingsgraden in de meeste kantoren – het nieu-
we normaal of gaan we straks toch weer allemaal naar kantoor? Een aantal ontwikkelingen 
zal keuzes hierin beïnvloeden.

Maatschappelijke thema’s zoals het klimaat, woningnood en inflatie vormen een steeds ster-
kere motivator om het met minder spullen, energie en vierkante meters te doen. Met de gro-
te krapte op de arbeidsmarkt moeten organisaties aantrekkelijk zijn en blijven om de juiste 
mensen binnen te halen en te behouden. Een passende werkomgeving draagt hieraan bij. 

Ook een aantal veranderingen voor organisaties zal naar alle waarschijnlijkheid in de toe-
komst een rol blijven spelen. We zien dat de meeste werknemers vooralsnog relatief weinig 
behoefte voelen om veel op kantoor te werken. Momenteel hebben nog veel medewerkers 
bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld de vrije keuze om thuis of op kantoor te werken, afgezien 
van de vaste kantoordagen. Organisaties worstelen daarbij met het onderwerp verbinding. 
‘Hoe voldoende verbinding te realiseren nu de medewerkers hybride werken?’, is de grote 
vraag. 

Onzekerheid
Voor wat betreft de werkprocessen zien we onder andere aan de lage bezettingsgraden dat 
medewerkers veel thuiswerken. Het is aannemelijk dat het aandeel thuis of elders werken 
niet vanzelf minder wordt. Organisaties die streven naar hogere bezettingsgraden zullen daar-
over afspraken moeten maken. Ook zien we nog steeds een verschuiving naar agile teams en 
zelfsturende teams. Maar zijn dit structurele veranderingen of waaien ze weer over? Er is op 
dit moment grote onzekerheid over de manier waarop hybride werken het best geïmplemen-
teerd kan worden. En dat betekent dat ook de vraag hoe de werkomgeving ingevuld moet 
worden niet eenvoudig te beantwoorden is. 

Zeker nu de bezettingsgraad in veel kantoren relatief laag is, overwegen organisaties vierkan-
te meters af te stoten en meer activiteit-gerelateerd te gaan werken. Een algemene notie die 
mensen nu hebben is dat het geconcentreerd werken thuis moet gebeuren en het ontmoe-
ten op kantoor. Het kantoor moet echter zowel ontmoetingen als geconcentreerd werken 
faciliteren (zie Hoofdstuk 4). Bovendien is het belangrijk dat het kantoor ook allerlei vormen 
van hybride werk ondersteunt. Dit betekent dat er, naast ruimte voor fysieke ontmoetingen 
en voor concentratie ook behoefte is aan allerlei ruimtes waarin kan worden vergaderd en 
overlegd met (bijvoorbeeld) teamleden die niet fysiek aanwezig zijn. Het inrichten van de 
kantoorruimte is op dit moment niet gemakkelijk omdat we in zekere zin nog midden in het 
transitieproces zitten. De denklijnen uit het onderzoek naar de wendbare werkomgeving zijn 
goed bruikbaar voor verkenningen van mogelijkheden in bestaande gebouwen. Bij elke orga-

A: een werkomgeving met  

flexibele middenkern

 C: teamgerichte werkomgevingB: flexibel gebruik van een etage
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nisatie die bezig gaat met het veranderen van de werkomgeving is het daarom belangrijk om 
de volgende vraag voortdurend in het achterhoofd te houden: bieden de huidige ingrepen 
voldoende wendbaarheid om eventuele toekomstige veranderingen te kunnen opvangen?

5.5  Workshop ‘kun je hybride werken in bestaande kantoren?’
Tijdens de workshop ‘kun je hybride werken in bestaande kantoren?’, die werd gehouden 
tijdens het CfPB Jaarcongres, richtten de deelnemers een fictieve werkomgeving in met het 
oog op wendbaarheid. De congresbezoekers – onder meer professionals met een HR-, IT- en 
FM-achtergrond – moesten rekening houden met alle bovengenoemde veranderingen. Daar-
naast was in de workshop-opdracht de flexfactor (= het aantal werkplekken per Fte) verlaagd  
waardoor veertig nieuwe medewerkers moesten worden gehuisvest op de afdeling. 
Deelnemers gaven aan hoe zij veranderingen zouden opvangen in de werkomgeving en wat 
zij van de gebruikers verwachtten. Veel deelnemers stelden voor om de afdeling te zoneren: 
van rumoer naar rust en aan de hand daarvan de plekken in te delen. Plekken die interactie 
en overleg faciliteren, werden gepositioneerd bij de drukkere verkeersroutes, terwijl plek-
ken voor concentratiewerk aan de randen van de etage gesitueerd werden. Ook richtten alle 
groepen projectruimten in. Velen vonden dat er meer diversiteit moest komen aan plekken, 
met name éénpersoonsruimten om te kunnen videobellen (belcellen). Daarnaast werd ge-
dacht aan faciliteiten zoals flexibele wanden, akoestische panelen, noise-cancelling headpho-
nes en lockers. Tenslotte was er aandacht voor extra ICT-voorzieningen om goed hybride te 
kunnen werken, zoals schermen en reserveringssystemen. 

Kleine ingrepen
Het invullen van de ideale wendbare werkomgeving leidde wel tot de nodige discussie. Moe-
ten we de afdeling nu wel of niet verbouwen? Het is nu waarschijnlijk beter om kleine in-
grepen te doen en te investeren in (ICT) faciliteiten. In de transitiefase van werk is het doen 
van grote investeringen een groot risico. Wellicht veranderen de werkprocessen weer. Ook 
het videobellen vormt een dilemma. Kun je wel of niet videobellen in een open ruimte zon-
der elkaar te storen, bijvoorbeeld door middel van noise-cancelling headphones? En moet 
je eenpersoonsruimtes alleen gebruiken voor videobellen of mag er ook concentratiewerk 
plaatsvinden? 

Het hybride werken vraagt om enige zelfredzaamheid van teams en medewerkers. Afspra-
ken maken op teamniveau over aanwezigheid, en als medewerker ook verantwoordelijkheid 
nemen door een goede balans te creëren tussen werken op kantoor en thuis. Hierbij kun-
nen maandag, woensdag en vrijdag geen thuiswerkdagen zijn voor iedereen. Ook vraagt het 
thuiswerken om nieuwe gedragsnormen: elkaar aanspreken bij overlast, clean-desk policy, 
en omgang met preferente werkplekken. De doorontwikkeling van de werkomgeving moet 
samen met teams en medewerkers gebeuren. 

5.6  Het afstoten van vierkante meters?
Bij de vraag hoe je de werkomgeving wendbaar kunt maken resoneert voortdurend een be-
langrijke vraag: in hoeverre is het mogelijk om bij het invoeren van structureel hybride wer-
ken (kostbare) vierkante meters kantoorruimte af te stoten? Bij de beantwoording van deze 
vraag past enige voorzichtigheid. Op het moment van schrijven – eind 2022 – zien we dat de 
bezettingsgraden van kantoren laag zijn. Dit voedt de gedachte dat het inderdaad mogelijk 
is om op een andere manier te kijken naar de vierkante meterbehoefte van organisaties. 
Toch is enige terughoudendheid wat dit betreft op zijn plaats. De gevolgen van (deels) thuis-
werken voor zowel individuele medewerkers als organisaties zijn anno 2022 nog niet geheel 
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uitgekristalliseerd. Te snelle structurele ingrepen zijn in een dergelijke context onverstandig. 
Bovendien hebben we bij eerdere varianten van kantoorvernieuwing – zoals de opkomst van 
de kantoortuin of activiteit-gerelateerd werken – gezien dat een eenzijdige focus op kosten-
besparing soms tot ongewenste resultaten kan leiden: medewerkers voelen zich niet gehoord 
en het werkproces leidt daar uiteindelijk onder. Dit gezegd hebbende is het belangrijk te 
benadrukken dat het afstoten van vierkante meters voor een deel van de kantoorhoudende 
organisaties op termijn waarschijnlijk tot de mogelijkheden behoort. Wanneer de huidige 
tendens van lagere bezettingsgraden zich doorzet, verwachten we op de middellange termijn 
een structurele krimp van het aantal vierkante meters kantoorruimte per Fte. De beslissing 
om over te gaan tot het afstoten van kantoorruimte zou echter het sluitstuk moeten vormen 
van een afgewogen beleidswijziging – met afweging van íeders belangen. Cruciale vragen die 
daarbij een rol spelen zijn: ‘Biedt de werkomgeving voldoende faciliteiten om de functionele 
behoeftes van medewerkers te blijven vervullen?’ en ‘Is de werkomgeving voldoende wend-
baar om verwachten en onverwachte veranderingen te kunnen opvangen?’. 
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6 THIS IS YOUR PILOT SPEAKING

Momenteel zetten veel organisaties pilots in om de mogelijkheden rondom hybride werken 
te verkennen. Experimenteren is hard nodig. Hybride werken vraagt iets anders van mens, 
werk en werkomgeving. We willen dus weten wat werkt en wat niet. Maar waar moet je let-
ten bij de opzet, uitvoer en evaluatie van een pilot? 

6.1  Drie vragen
Bij het opzetten en uitvoeren van pilots op het gebied van hybride werken is het belangrijk 
om tenminste drie vragen te stellen: 

• Waarom doen we het onderzoek? Veel organisaties kunnen hier niet direct antwoord op 
geven. Want er is vaak een uiteenlopend begrippenkader en er worden verschillende be-
grippen gebruikt. Dit kan leiden tot verwarring bij de betrokkenen. 

• Hoe gaan we het onderzoek doen? Iedere pilot moet goed onderbouwd zijn. In de pilot 
moet het duidelijk zijn hoe het onderzoek is vormgegeven en waarom is gekozen voor 
deze variant. Conclusies moeten onderbouwd worden met data, kennis en tooling. 

• Wat leren we van het onderzoek? De pilot is een kleinschalige test. Resultaten worden 
ingezet voor bredere implementatie. Daarom is het cruciaal om inzichten vast te houden 
en te kunnen verbinden met andere opgehaalde resultaten.

Concrete antwoorden op deze vragen scherpen het onderzoek aan. Dit voorwerk maakt de 
aanpak eenduidig en zorgt voor bruikbare resultaten. Maar hoe kom je tot de antwoorden? 
Het CfPB heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. 

6.2  Stap voor stap door een pilot



59

CENTER FOR
PEOPLE AND
BUILDINGS

THIS IS YOUR PILOT SPEAKING

Binnen het CfPB onderscheiden we zes noodzakelijke stappen. Het succes van een pilot is 
afhankelijk van de vraag of (en hoe) deze stappen gezet zijn. 

1. Doelstellingen definiëren. Maak een helder begrippenkader. Dit bepaalt wat er wordt op-
gepakt en wat blijft liggen binnen het onderzoek. De doelstellingen van de pilot hangen 
samen met de doelstelling van de organisatie.

2. Voorstel pilot. Doe het eerste voorstel. In contouren krijgt het onderzoek gestalte.

3. Beschrijving pilot. Werk het voorstel verder uit. In het uitgewerkte voorstel wordt inge-
gaan op alle details van het onderzoek. Denk dan bijvoorbeeld aan budget, onderzoeks-
methodes en verwacht resultaat.

4. Onderzoeken. Voer het onderzoek uit. Hierin worden de kwalitatieve en/of kwantitatieve 
data verzameld. 

5. Rapporteren & Evalueren. Je staat stil bij de betekenis van de opgehaalde data. Wat leert 
het en wat levert het op?

6. Verbinding. Iedere pilot levert inzichten op. De kennis uit afzonderlijke experimenten 
wordt met elkaar verbonden om op brede schaal te leren over de geformuleerde doelstel-
lingen.

Deze stappen helpen de knelpunten per pilot te adresseren. Ze helpen om doelen en kaders 
in het onderzoek te benoemen. En door dit proces staan organisaties stil bij wat ze precies 
willen doen met de opgehaalde resultaten. Zo is het mogelijk om een antwoord te geven op 
de drie vragen rondom pilots. 

6.3  Drie vragen, nu de antwoorden nog
In paragraaf 6.1 hebben we een drietal vragen geformuleerd die essentieel zijn bij het starten 
van een pilot. Maar welke antwoorden zijn er te formuleren op deze vragen? 

6.3.1  Waarom doen we onderzoek?
Dit is de eerste vraag bij het vormgeven van de pilot. Het waarom hangt samen met de doel-
stelling van de organisatie en/of hybride werken. Pilots zijn namelijk middelen, geen doelen. 
In een pilot zoek je naar antwoorden die gerelateerd zijn aan de geformuleerde bredere doel-
stellingen. Uiteindelijk leveren pilots de bouwstenen op basis waarvan beleid ontwikkeld kan 
worden. Voorbeelden van na te streven doelstellingen rondom hybride werken zijn: Welzijn, 
Duurzaamheid, Productiviteit en Verbinding. 

Heeft iedereen het bij bovenstaande doelen over hetzelfde? Met ieder woord kun je meer-
dere kanten op. Daarom is een goede definitie van de te behalen doelstelling belang. Wie 
hier goed mee aan de slag gaat, kan antwoord geven op de vraag: waarom? Ten eerste geeft 
een goede definitie richting aan het onderzoek. Het bepaalt waar het onderzoek wel en niet 
over gaat. In het verlengde hiervan geeft de definitie inhoud aan het onderzoek. En ten slotte 
zorgen definities voor draagvlak binnen de organisatie. Ze creëren een gedeelde taal bij alle 
betrokkenen. 
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6.3.2   Hoe gaan we het onderzoek doen?
Deze vraag heeft betrekking op de vormgeving van het onderzoek. Drie elementen verdienen 
hier aandacht:

• Wat wil je weten? Met deze vraag sta je stil bij de soort gegevens die in het onderzoek 
worden opgehaald. Is er behoefte aan inzicht in de bezetting op de werkvloer? Of mis-
schien ben je geïnteresseerd in het gedrag of de uitgevoerde activiteiten van gebruikers? 
De onderzoeksvraag en doelstelling van de pilot geven invulling aan dit aspect.

• Hoe ga je dat uitvragen? Vanzelfsprekend hangt dit samen met wat je wilt weten. Het 
ophalen van de data kan op veel manieren. Vaak zetten onderzoekers een vragenlijst of 
interview in. Ook observaties of sensoren zijn populair. Welke methode je ook inzet, denk 
eraan dat er altijd een goede match moet zijn tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’. Verder wordt 
de opzet van het onderzoek bepaald door de diepte van een interventie. Naarmate het 
onderzoek meer gericht is op gedrag, neemt de diepte toe. Dit heeft invloed op de wijze 
waarop je interventies doet en hoe je deze gaat monitoren. Over een lange tijd meten en 
vanuit meerdere perspectieven ligt dan voor de hand. Onderzoek gericht op werkvoor-
schriften zijn ondiep. Zij raken veel minder het gedrag en de cultuur van de organisatie en 
beperken zich tot de formele structuur.

• Wie betrek je in het onderzoek? Het is van belang dat je onderzoekspopulatie een goede 
afspiegeling vormt van de gehele doelgroep. Alleen op deze manier kunnen betrouwbare 
conclusies worden getrokken. De selectie van de onderzoekspopulatie hangt af van de 
breedte van de te toetsen interventie. Heeft de pilot betrekking op de hele organisatie, of 
op slechts een paar teams? 

6.3.3  Wat leren we van het onderzoek?
Een pilot biedt idealiter inzicht in een bepaald aspect van hybride werken en levert daarmee 
een bijdrage aan de zoektocht naar een succesvolle implementatie van deze nieuwe manier 
van werken. Bij het succesvol doorlopen van die zoektocht zijn tenminste twee zaken van 
belang. Ten eerste helpt het om bij iedere pilot een vast proces te doorlopen. Daarvoor kan 
je het stappenplan van het CfPB gebruiken (zie pagina 58). Verder is het raadzaam de door-
gelopen stappen vast te leggen. Dit maakt het mogelijk terug te kijken in de pilot. Handig, 
bijvoorbeeld om inspiratie te putten uit eerder initiatief of dubbel testen te voorkomen. En 
uiteindelijk biedt het documenteren van de processtappen de mogelijkheid te leren van de 
pilot en deze te vergelijken met andere pilots.

6.4  Aan de slag
Stel de juiste vragen, dan komen de goede antwoorden vanzelf. Een pilot is vaak een groot-
schalig proces. Er komt veel bij kijken. Drie vragen en zes stappen bieden hier enig houvast. 
Begin met de vraag ‘Waarom doen we dit onderzoek?’. Dit helpt om het begrippenkader 
vorm te geven. En het zorgt voor richting in het onderzoek. Dan komt de vraag: ‘Hoe ziet dit 
onderzoek eruit?’. Het onderzoek krijgt gestalte, door in te gaan op onderzoeksmethodes en 
de mensen die worden betrokken in het onderzoek. Ten slotte helpt de vraag ‘Wat leren we 
van het onderzoek?’. Deze vraagt zorgt dat resultaten in perspectief worden geplaatst. 
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7 WAT DOEN WE ALS WE AAN HET WERK ZIJN? 

Sinds de coronapandemie zijn we grootschalig gaan thuiswerken. Een gevolg daarvan is dat 
kantoren eind 2022 veel minder gebruikt worden dan we tot voorjaar 2020 gewend waren. 
Deze ontwikkeling leidt tot veel vragen, waaronder: wat moeten we met de vierkante me-
ters? Om een uitspraak te kunnen doen over wat er met kantoren moet gebeuren, moeten 
we eerst weten wat mensen precies aan het doen zijn in de kantoren. Welke activiteiten voe-
ren ze uit? Welke taken worden specifiek op kantoor uitgevoerd en welke kunnen net zo goed 
(of zelfs beter) thuis of elders worden gedaan? 

7.1  Concentratie en communicatie
(Kennis)werk wordt vaak beschreven in termen van verschillende activiteiten. In de literatuur 
wordt daarbij regelmatig een tweeledige onderverdeling van activiteiten aangehouden. Er 
wordt een hoofdonderscheid gemaakt tussen activiteiten die concentratie vereisen en activi-
teiten die gebaat zijn bij communicatie.59  Soms wordt meer detail aan deze onderverdeling 
toegevoegd, door bijvoorbeeld een combinatie te maken tussen concentratie- en communi-
catietaken. Maar over de hele linie zien we dat de basale onderscheiding concentratie-com-
municatie wordt aangehouden bij de classificatie van wat kenniswerkers zoal doen tijdens 
hun werkdag. Niettemin is er veel verschil te zien in de wijze waarop de activiteiten binnen 
deze beide klassen precies beschreven worden. Dat roept de vraag op: op welke wijze zijn de 
gebruikte classificaties tot stand gekomen? En sluiten zij voldoende aan bij onze werkelijke 
activiteiten?

7.2  Waarom een nieuwe classificatie?
Het antwoord op deze vragen is ontnuchterend: een duidelijke en/of gevalideerde fundering 
van de termen die in classificaties worden gebruikt ontbreekt in de literatuur. Alhoewel de 
genoemde tweedeling en de door verschillende auteurs gehanteerde onderverdeling bin-
nen de dichotomie concentratie-communicatie intuïtief juist zijn, ontbreekt een empirisch 
getoetste validatie voor de gehanteerde classificaties. Ondanks de huidige populariteit van 
‘activiteit-gerelateerd werken’, is weinig onderzoek naar de activiteiten van kenniswerkers ge-
daan. Bovendien ligt de focus in diverse theorieën vooral op de werkomgeving en de werker, 
en minder op een zorgvuldige definiëring van de uit te voeren activiteiten.  

Deze aspecten diepen we hieronder uit. 

7.2.1  Weinig aandacht voor activiteiten
Veel organisaties zijn de afgelopen jaren ‘activiteit-gerelateerd’ gaan werken. Dit houdt in dat 
kenniswerkers geen vaste plek meer hebben maar in staat gesteld worden hun werkplek te 
kiezen op basis van de activiteit die op dat moment uitgevoerd moet worden. De term ‘acti-
viteit-gerelateerd’ wekt de suggestie dat er binnen dit concept sprake is van een zorgvuldige 
classificatie van de activiteiten die men uitvoert in de kantooromgeving. Maar dit blijkt niet 
zo te zijn. Activiteiten worden weliswaar benoemd, maar een gefundeerde en doordachte 
theorie rondom activiteiten en de werkomgeving lijkt te ontbreken. Dat terwijl de essentie 
van activiteit-gerelateerd werken is dat er een diversiteit aan werkplekken dient te zijn die 
aansluiten bij de activiteiten van kenniswerkers. 

Dat aspect wordt alleen maar belangrijker nu in het kader van hybride werken het concept 
‘activiteit-gerelateerd werken’ verder geradicaliseerd wordt. Want in de hybride toekomst 

59 A. Gosselink, H. Hoekjen, B. Hoekstra, M. Niekel, ‘What do knowledge workers actually do? A framework to develop a new taxonomy for know-
ledgeworkers’ activities’ in Proceedings of the 3rd Transdisciplinary Workplace Research Conference (2022).
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strekken de keuzemogelijkheden voor de meest geschikte werkplek, passend bij een specifie-
ke activiteit, zich uit tot buiten het fysieke kantoor. Dit maakt een zorgvuldige en gevalideerde 
analyse van de activiteiten van kenniswerkers anno 2022 alleen maar belangrijker.

7.2.2  Activiteiten zijn net zo belangrijk als de werker en de werkomgeving
Bij het ontwikkelen van activiteit-gerelateerd werken is veel waardevol onderzoek verricht 
waardoor goede werkomgevingen gerealiseerd konden worden. Er is bijvoorbeeld gekeken 
naar de zogenoemde ‘fit’ tussen de gebruiker en de werkomgeving. Dit belangrijke perspec-
tief heeft veel bruikbare kennis opgeleverd. Toch is er binnen dit perspectief relatief weinig 
aandacht voor de activiteit die door de gebruiker in die werkomgeving moet worden uitge-
voerd. Om te kunnen spreken van een optimale werkomgeving moet er een fit zijn tussen 
een werker, de werkomgeving én de activiteit die diegene in de werkomgeving wil doen. Het 
gelijke belang van deze aspecten komt tot uitdrukking in onderstaand figuur.  

De driehoek laat schematisch zien dat het concept activiteit net zo belangrijk is als de fit 
tussen werker en werkomgeving. Er is alleen sprake van een goede fit wanneer alle drie de 
aspecten in balans zijn gebracht. 
Een voorbeeld. Wanneer een kenniswerker met een voorliefde voor design een goed ont-
worpen loungeruimte binnenkomt en verschillende collega’s haar uitnodigen om zich onder 
het genot van goede koffie bij hen te voegen, lijkt er intuïtief sprake van een goede fit tussen 
werker en werkomgeving. Maar in dit voorbeeld is een belangrijk aspect niet meegenomen: 
de uit te voeren activiteit. Wanneer de kenniswerker naar kantoor kwam om de onderlinge 
(informele) verbinding te bestendigen kon de fit tussen gebruiker en werkomgeving inder-
daad niet beter zijn. Maar wanneer zij naar het kantoor kwam met de bedoeling een paar uur 
geconcentreerd te werken aan een belangrijke presentatie, is er van fit in de goed ontworpen 
loungeruimte geen sprake. 
Kort en goed: het concept ‘fit’ is alleen werkbaar wanneer de drie elementen ‘werker’, ‘wer-
komgeving’ en ‘activiteit’ met elkaar in balans zijn. 

7.3  Nationaal Onderzoek ‘Activiteiten op het Werk’
Het Nationaal Onderzoek ‘Activiteiten op het Werk’ is opgezet door het CfPB met als doel een 
gevalideerde classificatie te maken van de activiteiten van kenniswerkers, een classificatie die 
momenteel nog ontbreekt in de literatuur.
In het kader van het onderzoek zijn we benieuwd hoe mensen zelf hun activiteiten typeren 
en hoe deze typeringen gerelateerd zijn aan bestaande classificaties. We werken toe naar 
een nieuwe classificatie, die gebaseerd is op de activiteit-werker-werkomgeving driehoek en 
empirisch onderzoek naar activiteiten. Uiteindelijk kunnen we daarmee antwoord geven op 
de vragen: wat doen kenniswerkers zoal als ze aan het werk zijn en welke locatie(s) is/zijn het 
meest geschikt om deze activiteiten te faciliteren? Op basis van deze kennis is het mogelijk 
om uiteindelijk een betrouwbaarder antwoord te kunnen geven op de belangrijke vraag ‘wat 
moeten we met onze kantoren in het tijdperk van hybride werken?’.

Activiteit

Werker Werkomgeving

Figuur 1 De activiteit-werker-werkomgeving driehoek
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8 CONCLUSIE

De coronapandemie heeft de koudwatervrees omtrent (deels) thuiswerken grotendeels weg-
genomen. Kantoorhoudende organisaties zijn na de pandemie massaal overgegaan op de 
implementatie van hybride werken. Deze nieuwe manier van (kennis)werken kan als volgt 
gedefinieerd worden:

Hybride werken is een manier van werken waarbij medewerkers de juridisch geborgde 
bewuste keuze en mogelijkheid hebben om hun kenniswerkzaamheden (deels) plaats- en 
tijdonafhankelijk uit te voeren – vaak vanuit huis – waarbij de voor het werk noodzakelijke 
onderlinge communicatie (deels) plaatsvindt via digitale communicatiemiddelen.

Eén van de aspecten waarover organisaties zich zorgen maken is de wijze waarop de ‘verbin-
ding’ binnen organisaties in stand blijft wanneer medewerkers elkaar niet meer vrijwel elke 
werkdag op het kantoor ontmoeten. De term ‘verbinding’ kan als volgt gedefinieerd worden:

Verbinding (binnen organisaties) is het geheel van verticale en horizontale, formele en 
informele relaties die worden onderhouden (of met het oog op borgen van het primaire 
proces zouden moeten worden onderhouden) tussen (de representanten van) organisa-
tie, team en individuele medewerker. 

In dit rapport behandelden we de volgende hoofdvraag: 

Hoe houden we de verbinding met elkaar in een situatie waarin we elkaar – anders dan 
voorheen – niet meer elke dag tegenkomen in het gemeenschappelijke kantoorgebouw?

Ter beantwoording van deze vraag kwamen we langs verschillende wegen tot voorlopige ant-
woorden. Hieronder nogmaals de hoofdpunten.

Condities voor gemeenschappelijkheid 
Het organiseren van verbinding kan binnen organisaties op verschillende manieren gestalte 
krijgen. Een historische analyse van archetypische vormen van gemeenschappelijkheid leert 
dat organisaties bij het implementeren van hybride werken aandacht moeten besteden aan 
(minimaal) vijf condities van gemeenschappelijkheid:

• Gereglementeerde toegankelijkheid
• Mensbeeld
• Juridische inkadering
• Verbeelde gemeenschap
• Fysieke gemeenschappelijkheid

Samenwerken
Bij het realiseren van de verschillende gewenste varianten van verbinding in organisaties 
speelt de wijze waarop wordt samengewerkt in organisaties een belangrijke rol. In een situa-
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tie waarin fysiek samenkomen niet altijd meer de modus operandi is binnen kantoorhouden-
de organisaties zijn in dit opzicht de volgende aspecten van belang: 

• Teamwerkzaamheden moeten deels synchroon (= op hetzelfde tijdstip) plaatsvinden
• Goed werkende (communicatie)technologie is een randvoorwaarde voor succes
• Monitoring van de teamprestaties is van groot belang
• Periodiek fysiek samenkomen blijft belangrijk

Voor managers/leidinggevenden zijn verder de volgende concrete aandachtspunten van be-
lang:

• Formuleer een duidelijke visie en strategie voor teamwerk
• Werk voortdurend aan het creëren van gedeeld bewustzijn
• Zorg voor goede coördinatie en monitoring 
• Bespreek de wil om samen te werken met collega’s
• Bouw bewust aan relaties en vertrouwen 
• Maak bewuste keuzes over de onderlinge communicatie (frequentie, medium, locatie)

Clubhuis
Het gezamenlijke kantoorgebouw wordt in de hybride situatie minder intensief gebruikt 
dan voor de coronapandemie het geval was. Dat impliceert echter niet dat het gebouw nog 
slechts de periodieke ontmoeting tussen medewerkers zou moeten ondersteunen. De werk-
zaamheden van kenniswerkers bestaan ook post-corona voor een aanzienlijk deel uit bureau-
werkzaamheden. Wanneer het kantoor exclusief wordt ingericht als ‘clubhuis’ kan dit tot de 
paradoxale situatie leiden dat mensen juist mínder naar kantoor komen omdat een flink deel 
van hun dagelijkse activiteiten er niet meer voldoende ondersteund wordt. Gelet op de blij-
vende belangrijke rol van het fysieke kantoor als ‘verbinder’ kan het ombouwen van de kan-
toorruimte tot ontmoetingsruimte een negatief effect hebben op de formele en informele 
verbinding. 

Wendbaarheid
In bestaande gebouwen zijn er mogelijkheden om veranderingen op te vangen en
wendbaar te zijn. Een werkomgeving is wendbaar wanneer voldaan wordt aan de volgende 
criteria:

•  De omgeving is geschikt voor zowel individueel als groepswerk en faciliteert zowel 
 alle activiteiten in het werkproces als veranderingen in het werkproces of team 
 (samenstelling)
•  Er is samenhang in faciliteiten die de diverse activiteiten ondersteunen
•  De werkomgeving is aantrekkelijk, bevordert sociale cohesie en identiteit en stimuleert
 welbevinden en/of beweging
•  Het ontwerp kan verschillende groepsgroottes gedurende verschillende momenten   
 opvangen en is geschikt voor verschillende vormen van samenwerken voor verschillen 
 de tijdsduren
•  Het gebouw en de installaties zijn flexibel
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Vierkante meters
Op de vraag of kantoorhoudende organisaties vierkante meters kantoorruimte kunnen afsto-
ten moet een genuanceerd antwoord worden gegeven. De gevolgen van (deels) thuiswerken 
voor zowel individuele medewerkers als organisaties zijn anno 2022 nog niet geheel uitgekris-
talliseerd. Te snelle structurele ingrepen zijn in een dergelijke context onverstandig. Wanneer 
de huidige tendens van lagere bezettingsgraden zich doorzet, is op de middellange termijn 
inderdaad een structurele krimp van het aantal vierkante meters kantoorruimte per Fte te 
verwachten. De beslissing om over te gaan tot het afstoten van kantoorruimte zou echter 
het sluitstuk moeten vormen van een afgewogen beleidswijziging – met afweging van íeders 
belangen en met oog voor de blijvende betekenis van de fysieke ruimte als ‘verbinder’. 

Strategische doelen
Het onderwerp ‘verbinding’ vraagt om voortdurende aandacht. Hierbij is een cruciale rol 
weggelegd voor managers/leidinggevenden. Nog meer dan in het verleden is het noodzake-
lijk om heldere afspraken te maken over alle aspecten die een rol spelen bij het organiseren 
van blijvende gezamenlijkheid. In de hybride werkelijkheid is het realiseren en onderhouden 
van de verschillende aspecten van verbinding Chefsache. Daarbij gaat de verantwoordelijk-
heid verder dan de bovengenoemde concrete aandachtspunten bij het realiseren van nieuwe 
samenwerk-routines. Het realiseren van een bestendige cultuur van gezamenlijkheid vraagt 
om een integrale benadering van alle aspecten die een rol spelen bij het complexe onder-
werp ‘verbinding’. Vragen die daarbij gesteld moeten worden zijn onder meer: ‘Hoe luiden de 
strategische organisatiedoelen?’, ‘Is de (nieuwe) manier van werken gekoppeld aan de stra-
tegische organisatiedoelen?’ en ‘Biedt de organisatie voldoende ‘purpose’ om medewerkers 
duurzaam aan zich te binden?’. Bedrijfsonderdelen als Vastgoed, FM, HR en IT kunnen alleen 
tot structurele en geïntegreerde oplossingen komen voor het hybride vraagstuk – en de daar-
aan gerelateerde vraag naar voldoende verbinding – wanneer de top van de organisatie een 
helder antwoord biedt op deze belangrijke vragen. 

Onderzoek
Vanuit het CfPB ondersteunen we organisaties waar mogelijk bij het realiseren van een goede 
werkomgeving voor iedereen. Dat doen we onder meer via het Nationaal Onderzoek ‘Activi-
teiten op het werk’. Doel van dit onderzoek is het realiseren van een gevalideerde classificatie 
van de activiteiten van kenniswerkers. Een dergelijke classificatie biedt een evidence based 
fundament voor het inrichten van werkomgevingen die zo goed mogelijk tegemoet komen 
aan de behoeftes van kenniswerkers in de huidige complexe werkelijkheid van mens, werk 
en werkomgeving. 

In het kader van het onderwerp ‘hybride werken’ hebben we Werk in Transitie opgezet. Het 
collectieve onderzoeksprogramma bestaat uit een aantal onderdelen dat organisaties helpt 
bij de implementatie van hybride werken. Middels de Monitor onderzoeken we diepgaand de 
wijze waarop binnen organisaties wordt gedacht over alle onderwerpen die te maken hebben 
met hybride werken. De kennis die we op deze manier vergaren stelt ons in staat organisa-
ties praktische handvatten en inzichten te bieden op basis waarvan een goede, gezonde en 
toekomstbestendige manier van werken te realiseren is. Het Kennisplatform biedt de deel-
nemende organisaties de mogelijkheid om op verschillende manieren met elkaar in gesprek 
te gaan en van elkaar te leren. We voeren verder verdiepende onderzoeken uit, waarin we 
ingaan op de onderwerpen die door de deelnemers als de meest relevante uitdagingen in de 
hybride werkelijkheid worden ervaren. Tenslotte hebben we een evaluatie-instrument Pilots 
hybride werken ontwikkeld waarmee we organisaties houvast en reflectie bieden wanneer zij 
pilots uitvoeren op het gebied van hybride werken. 
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