
Hybride (samen)werken en de organisatiecultuur 

Voor de mondelinge toelichting op deze presentatie ga je naar 
https://youtu.be/F3Ha1dkc55U
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https://youtu.be/F3Ha1dkc55U


Het kan goed zijn dat je straks meer nieuwe 
vragen hebt gekregen dan dat je antwoorden 
hebt ontvangen…..

Ik hoop je aan het denken te zetten om met 
elkaar het gesprek aan te gaan om zo in je 
eigen organisatie stappen te zetten



ü Executive coach, met name voor directeuren en directies

ü Organisatieadviseur voor hybride (samen) werken 

ü Schrijver van boeken en uitgever van talentkaarten 

ü Opleider van (interne) coaches en adviseurs 

ü Dankbaar, blij mens, 48 jaar, getrouwd, twee zonen van 

15 en 17, een blije hond en een grote liefde voor Italië 

en de Achterhoek 

GODELIEVE MEEUWISSEN





PUBLICATIES EN IN DE MEDIA



1.Waar verandert onze organisatiecultuur en waar 
wringt het in de oude cultuur en de nieuwe cultuur?

2.Waar liggen de behoeftes van de medewerkers en 
waar moeten we rekening mee houden bij het 
beleid maken rondom hybride werken?

HYBRIDE SAMENWERKEN 



De organisatiecultuur = 
- Wat jullie gebruikelijk vinden in het (samen)werken
- Jullie praktische gewoontes in het (samen)werken



In een positieve organisatiecultuur kunnen 
individuen floreren, teams presteren en de 
‘klant’ uiteindelijk profiteren.  



Hybride => Als je elkaar maar weinig ziet 
moet je elkaar blindelings kunnen 
vertrouwen. 



Hybride werken legt hiermee de behoefte 
bloot aan een open en veilige 
organisatiecultuur



Hybride werken vraagt dus niet alleen 
technisch om de beste verbindingen, maar 
ook op sociaal en psychologisch vlak. 



Technisch én sociaal moet je ruis op de lijn 
voorkomen en als het er is -> snel oplossen. 
Niet laten sudderen. 
Werk aan een ruisvrije cultuur 



De benodigde cultuur voor hybride werken -> je 
ontwikkelt nieuwe gewoontes die voorzien in de 
veranderde behoeftes van het individu en het team 
om optimaal te presteren voor de uiteindelijke klant. 



Maak een cultuur die voorziet in ieders behoeftes. 

Het goede nieuws: ieder mens heeft in wezen 
dezelfde, maar wel paradoxale behoeftes 



ONZE PARADOXALE BEHOEFTES

BV: Vaste 
ontmoetingen met 
het vaste (sub) 

team, bij 
voorkeur live op 

locatie 

Behoefte aan 
autonomie en 
je uniek voelen

Behoefte aan 
verbondenheid en 

erbij horen

De zekerheden 
van het unieke 

talent en 
vaardigheden en 
‘eigen baas ’- ook 

mbt locatie 

De uitdaging op 
het unieke talent 

en nieuwe 
vaardigheden en 

leerthema’s 

BV: Afwisseling door 
gesprekken met 
onverwachte 
collega’s over 
onverwachte 
onderwerpen 

Behoefte aan 
zekerheid

Behoefte aan 
afwisseling en 

‘onzekerheid’



Ieder mens IS en DOET natuurlijk weer heel anders 
en heeft ook weer andere sturing nodig 
In essentie wil je graag dat iedereen een sterke 
teamspeler is 



Inspireer je mensen om sterke 
teamspelers te zijn



1+3 type teamspelers (momentopnames)



9 principes voor sterke teams 



De cultuur van sterke 1 op 1 relaties 



De gewoonte van open en veilige 
communicatie in de hybride wereld 

1) Elkaar aanspreken en kritisch zijn

2) Elkaar aanmoedigen, positief beïnvloeden en 
complimenten geven

3) Elkaar bevragen om elkaar beter te begrijpen 

4) Met elkaar praten in plaats van over elkaar 



• Unieke kans om verder door te breken naar een open en 
veilige cultuur

• Houd rekening met ieders paradoxale behoeftes 
• Gebruik de 9 principes voor een sterk team om van ieder 

type teamspeler een sterke teamspeler te maken 
• Inspireer tot en faciliteer in sterke 1 op 1 relaties 
• Werk iedere dag opnieuw aan het verbeteren van de open 

communicatie door middel van vragen stellen, 
complimenten en kritiek geven én ontvangen en het mét 
elkaar praten ipv over elkaar. 

DE CULTUUR VAN HYBRIDE WERKEN 
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