
Onze organisatiecultuur in een 

hybride setting
Platform hybride werken Sector waterschappen 

Bijeenkomst 14 oktober 2021 

A&O-fonds Waterschappen | Ditox



1. Introductie A&O-fonds Waterschappen



INTRODUCTIE A&O-FONDS WATERSCHAPPEN



AGENDA

Item Titel Wie Duur
1 Introductie vanuit A&O-fonds Waterschappen Bart de Zwart 5min

2 Presentatie ‘De hybride werken behoefte paradox’ Godelieve 

Meeuwissen
35min

3 Break-out sessie 1 (dialoog): ‘Hoe grijpt hybride 

werken in op onze organisatiecultuur?’
Moderators 20min

4 Plenaire terugkoppeling per break-out groep (max. 3 

minuten per groep)
Deelnemer 15min

Pauze 10min

5 Hoe doe je dat dan, het bewerkstelligen van een 

hybride organisatiecultuur?

Mark Meerbeek 

(Ditox)
20min

6 Break-out sessie 2 (dialoog): ‘Aan de slag met een 

hybride organisatiecultuur’
Moderators 20min

7 Plenaire terugkoppeling per break-out groep (max. 3 

minuten per groep)
Deelnemer 15min

8 Afsluiting & vervolgstappen vanuit A&O-fonds 

Waterschappen
A&O 5min

Totaal 145min



INPUT VANUIT DE VORIGE SESSIES



‘Het doel is om van elkaar te leren’

1. Twee dialoog sessies in breakouts

2. Welke vragen en antwoorden zijn er vanuit de groep

3. Bedenk innovatieve oplossingen met elkaar

4. Samenvatting en reflectie

METHODIEK VAN VANDAAG



2. Presentatie ‘De hybride werken behoefte paradox’



3. Breakout sessie 1: ‘Hoe grijpt hybride werken in op onze 

organisatiecultuur?’  



1. Waar verandert onze organisatiecultuur?

2. Waar liggen de behoeftes van de 

medewerkers waarmee we rekening moeten 

houden?

3. Waar moeten we rekening mee houden bij het 

beleid maken rondom hybride werken?

4. Waar liggen de kansen en bedreigingen?

5. Waar gaat het wringen in de oude cultuur en 

de nieuwe cultuur?

VRAGEN VOOR DE DIALOOG KERNWAARDEN

• Effectief

• Daadkrachtig

• Efficiënt

• Innovatief

• Duurzaam

• Verbinding / Samenwerken

• Klantgericht

• Betrouwbaar / Integer

• Professioneel

• Deskundig

• Autonoom

• Verantwoordelijk   



1. We verdelen de deelnemers onder in 3 breakout groepen

2. Iedere groep heeft een eigen moderator

3. Na de break-out geeft 1 van de deelnemers een samenvatting

LET’S BREAK OUT!

De komende 20 minuten werken we in break-out groepen. Dit gaan we doen:  

Moderator Deelnemers

Groep 1 Bart de Zwart Random

Groep 2 Godelieve Meeuwissen Random

Groep 3 Mark Meerbeek Random



Samenvatting voor iedere groep



PAUZE

We starten weer over 10 min



4. Hoe doe je dat dan, het bewerkstelligen van een hybride 

organisatiecultuur?



ONZE DROOM

Dat ieder werkend persoon in Nederland 
en daarbuiten, in wat voor 

organisatievorm dan ook, een post 
COVID-19 hybride werkplek krijgt die hij 

of zij waardeert en die daadwerkelijk 
waarde toevoegt aan de doelstellingen 

van de gehele organisatie.

Eerder zijn wij niet tevreden.



EVOLUTIE
OF

REVOLUTIE?

HOE DAN?
Hoe begeleid je medewerkers in deze transformatie naar een hybride werkcultuur? 

Hoe maak je nieuwe hybride werkafspraken met elkaar? 
Hoe zorg je ervoor dat de oude vertrouwde ‘wij-cultuur’ niet verdwijnt? 

In welke mate moet management ingrijpen en heeft deze afstand effect op de algehele bedrijfscultuur? 
Hoe behoud je een motiverende omgeving waarin teams het gevoel hebben dat er eerlijke keuzes gemaakt worden 

vanuit management?



1. Heldere WAAROM en
WAT van hybride werken
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Breed aanbod aan
tooling voor individu en team: 
workshops, app, e-learning, 

video’s, team sessies, etc

Meten is weten:
Interviews, survey, 

Klankbordgroep, OR. MT

Aansluiting op bestaande 
missie en kernwaarden van 

de organisatie

Aanpak om te komen tot een hybride organisatiecultuur

2. Duidelijke & minimale reeks van HOE

= Rituelen voor iedereen

= Hybride Scenario’s

3. Faciliteer nieuwe ervaringen om gedrag te 
ontwikkelen:

a. Communicatiestructuur
b. Content

c. Nudging/interventies

4. Het goede voorbeeld geven:
Management team, team managers & 

beïnvloeders

a. Doorleef de rituelen
b. Experimenteer met de nieuwe rituelen

c. Faciliteer dialoog omtrent rituelen

5.  Coach elkaar:
a. Duidelijkheid omtrent persoonlijke 

rituelen
b. Respect en empathie 
c. Leren & ontwikkelen



1.Proces 2.Plaats 3.Technologie 5.Vaardig-
heden4.Rituelen

Hybride werken scenario’s zijn opgebouwd uit 5 componenten



“ ”

Scenario: Hybride overleg



‘Om het gevoel van fysieke
aanwezigheid van de inbellers in 
de vergaderzaal te versterken

tonen we hen op een groot scherm 
aan het hoofd van de tafel.’

‘Alle hybride vergaderingen zijn 
altijd digitaal vanuit de eigen 

laptop, ook voor de teamleden die 
wel fysiek bij elkaar zitten.’

‘We storen geen andere collega’s 
met onze hybride manier van 

werken en zoeken bij een virtueel 
overleg of telefoongesprek een 
plekje op waar we het team en 
andere collega’s niet storen.’

‘We accepteren hybride vormen 
van aanwezigheid van onze 

teamleden bij digitaal overleg, 
tenzij… en respecteren elkaars 

keuze hierin.’

‘We houden rekening met 
andermans agenda, respecteren 

gereserveerde blokken en 
verplaatsen ons in de ander in het 
zoeken van contact of het maken 

van een afspraak.’

‘We werken met een voorzitter die 
zorg draagt dat alle online 

aanwezigen genoeg aan bod 
komen.’

‘Al onze agenda’s zijn bijgewerkt 
en voor iedereen inzichtelijk. 

Ook houden we actief onze status 
en locatie bij in Microsoft Teams.’ 

‘We voeren geen vertrouwelijke 
gesprekken in de openbare 

ruimte.’

‘We kiezen bewust het middel 
waarmee we gaan communiceren 

en voordat we gaan 
communiceren, raadplegen we 

eerst de status en bereidheid van 
de persoon met wie we gaan 

communiceren.’

‘We nemen als team geen 
belangrijke team besluiten tijdens 
een hybride of online vergadering.’

‘We gunnen het anderen (en ook 
onszelf) om zichzelf op te frissen.’

Bijvoorbeeld door het plannen van 
vergaderingen en overleg van ‘5 over tot 

5 voor’ of door ‘Het plannen 
vergaderingen van maximaal 45 

minuten’, zodat we een ieder de tijd 
gunnen om koffie te halen, korte actie of 

even de benen te strekken’.

‘We respecteren andermans 
tijd als individu en team. We 

luisteren aandachtig, 
participeren actief en 

bewaren e-mail, telefoon en 
chat voor na de vergadering, 
overleg, gesprek of toevallige 

ontmoeting.’

‘We maken zoveel mogelijk 
gebruik van gezamenlijk notities, 

door deze vast te leggen in 
OneNote of de optie ‘notities 

maken' in Microsoft Teams, welke 
is gekoppeld aan de vergadering.’
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RITUELEN EN GEDRAGSuccesvol hybride werken voor teams en 
leidinggevenden?
Als je als team hybride werken succesvol wilt omarmen, dan zul je met elkaar de 
dialoog aan moeten gaan hoe je gaat samenwerken. Help teams een 
gemeenschappelijke visie creëren op hoe hybride werken er voor hen in de 
praktijk uitziet:
• Nieuwe op het team afgestemde rituelen en gedragsafspraken
• Juiste verdeling tussen kantoor, thuis of elders werken
• Welk type werk het beste bij welke locatie past
• De interactie tussen offline en online deelnemers
• Het omgaan met sociale interactie binnen en buiten het team
• Vaardigheden (ook digitaal) voor hybride overleg, hybride werkplek keuze, etc
De teammanager zorgt ervoor dat alle onderwerpen worden besproken en ieder 
teamlid zijn of haar input geeft. 



Voorbeeld van een Aanpak

Doel: Van online teamwork naar 
succesvolle hybride 
samenwerking

Vorm: Workshops, train-de-trainer 
aanpak, team dialoog, Ditox 

app en e-coaching
Doelgroep: Leidinggevenden en teams
Duur: variërend van 4-8 uur
Extra: e-coaching, aanvullende 

workshops, extra scenario’s 
en maatwerk

Item Titel Wie Duur
1 Workshop ‘Leidinggeven aan hybride teams: van online 

teams naar succesvolle hybride samenwerking.’ Leidinggevenden 2,5 uur

2 Train de trainer sessies. Selecte groep 
medewerkers 2 uur

3 Teamdialogen. Teams 2 uur
4 Hybride werken app ter ondersteuning Teams
5 Extra aanbod: e-coaching, aanvullende workshops, 

maatwerk
Leidinggevenden 
en medewerkers

Workshops en App ondersteuning



De hybride werken app

Mr. Hybride werken
Algemene introductie video van wat 
hybride werken betekent voor zowel 

team, manager als medewerker.

Hybride werken 
masterclass

E-learning module waarin een 
hybride werken specialist het team 

meeneemt in hoe zij als team komen 
tot een vorm van hybride werken 

die het beste bij hen past.

Rituelen
Stappenplan waarin het team aan de 

hand van voorbeelden tot haar 
eigen team specifieke werkafspraken 

komt. Rituelen zijn gezamenlijke 
afspraken die je als team met elkaar 
maakt om hybride werken zo goed 

mogelijk te laten verlopen.

Scenario’s
Hybride werken scenario’s bieden 

een HOE pakket om alleen en samen 
te werken. Het is toegespitst op hoe 
hybride werken kan bijdragen aan 

de team werkzaamheden en brengt 
nieuwe werkmethoden en digitale 
vaardigheden bij aan teamleden.

(De Ditox App voor Microsoft Teams | Ditox)

https://www.ditox.nl/de-ditox-app/


5. Breakout sessie 2: ‘‘Aan de slag met een hybride 

organisatiecultuur’



1. Wat zijn de implicaties voor de benodigde 

organisatiecultuur?

2. Wat gaan we dan doen? Wat gaan we qua 

instrumentarium aanpassen?

3. Wat is de rol van de directie, de 

afdelingshoofden en van de teamleiders?

4. Hoe begeleid je medewerkers in deze 

transformatie naar een hybride werkcultuur?

5. Hoe maak je nieuwe hybride werkafspraken 

met elkaar?

6. Hoe zorgen we ervoor dat de oude 

vertrouwde ‘wij-cultuur’ niet verdwijnt?

VRAGEN VOOR DE DIALOOG Oplossingen

• Teamdialogen

• Trainingen voor managers

• Train-de-trainer programma’s

• Hybride werken apps

• Sociale evenementen

• Rituelen

• Kwartaalbijeenkomsten

• Lunchsessies

• Borrels



1. We verdelen de deelnemers onder in 4 breakout groepen

2. Iedere groep heeft een eigen moderator

3. Na de breakout hebben we 10 minuten pauze

4. Na de pauze geeft iemand van jullie een samenvatting van de breakout

5. Bespreek zowel bestaande oplossingen als nieuwe oplossingen

LET’S BREAK OUT!
De komende 20 minuten werken we in break-out groepen. Dit gaan we doen:  

Moderator Deelnemers Padlet link

Groep 1 Bart de Zwart Random https://padlet.com/aenowaterschappen/pbx2z178fg2d66ez

Groep 2 Godelieve Meeuwissen Random https://padlet.com/aenowaterschappen/wohdwrw4kscbgjz8

Groep 3 Mark Meerbeek Random https://padlet.com/aenowaterschappen/qlpsn33q03xzaeaz

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Faenowaterschappen%2Fpbx2z178fg2d66ez&data=04%7C01%7Cmark%40ditox.nl%7Cb39cd10a195a4c584e4108d98e2e169a%7C58096cf673f54883ad65d7706624f054%7C0%7C0%7C637697150871239989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BFeBIs5bk5AJAg2%2F%2Fk8opAPFLI9o03GL8KvWdzWKEZM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Faenowaterschappen%2Fwohdwrw4kscbgjz8&data=04%7C01%7Cmark%40ditox.nl%7Cb39cd10a195a4c584e4108d98e2e169a%7C58096cf673f54883ad65d7706624f054%7C0%7C0%7C637697150871249939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vklVrlNCi412scM6dkS%2FKcQ5Dzk%2BLyxIeJTfGhzKGyw%3D&reserved=0
https://padlet.com/aenowaterschappen/qlpsn33q03xzaeaz


Samenvatting voor iedere groep



6. Afsluiting & vervolgstappen vanuit A&O-fonds 

Waterschappen



• Samenvatting opbrengsten van bijeenkomst.

• Vervolg workshops:

• 18 november: Hybride werken in de praktijk

• Platform Hybride werken sector waterschappen

faciliteren en onderhouden: themapagina op

website A&O-fonds

• WhatsApp-groep Hybride werken

• A&O-fondsen Inspiratiebank

• Vragen/opmerkingen? Mail naar info@aenowaterschappen.nl

HOE NU VERDER?



Onze organisatiecultuur in een 

hybride setting
Sector waterschappen
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