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1. Introductie A&O-fonds Waterschappen



INTRODUCTIE A&O-FONDS WATERSCHAPPEN



AGENDA

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

2 Presentatie ‘Scenario’s voor hybride overleg & vergaderen’ Mark Meerbeek

(Ditox)

3 Aan de slag! (werksessie): ‘Hoe te komen tot een eigen beleid 

& aanpak rondom hybride overleg?’

Mark Meerbeek

(Ditox)

Pauze

5 Workshop ‘Hybride overleg en vergaderen in de praktijk’ Godelieve 

Meeuwissen

6 Afsluiting & vervolgstappen vanuit A&O-fonds Waterschappen A&O

Totaal



2. Presentatie ‘Scenario’s voor hybride overleg en 

vergaderen’



OVER DITOX

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.



ONS PROGRAMMA TOT NOG TOE

Workshop 1

‘Visie op Hybride werken’ 

11 mei 2021

Workshop 2 

‘Terug naar kantoor, de basis op orde’

9 september 2021 

Workshop 3 

‘Onze organisatiecultuur in een hybride 

setting’ 

14 oktober 2021
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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

= Hybride werken scenario’s

= Rituelen voor iedereen

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



Hybride werken Scenario’s

Een hybride werken 

scenario biedt een HOE 

pakket om alleen of 

samen te werken

Hybride werken scenario’s 

worden zijn altijd op een 

logische wijze gekoppeld 

met rituelen.

Betrek medewerkers in 

een vroeg stadium bij 

de ontwikkeling van 

nieuwe scenario’s.

Voorbeelden van hybride 

werken scenario’s zijn hybride 

vergaderen, hybride 

communiceren & hybride 

besluitvorming.

Het vaststellen van de 

juiste scenario’s kost tijd 

en vraagt continu om 

doorontwikkeling.

Scenario’s zijn gemakkelijk in 

gebruik, toegespitst op hoe 

hybride werken kan bijdragen aan 

de bedrijfsprocessen en nieuwe 

werkmethoden en techniek en 

digitale vaardigheden onder de 

aandacht brengen. 

Voer voldoende dialoog en 

gebruik interactieve middelen 

als een werkgroep, 

klankbordgroep, online 

communicatie platform en 

regelmatig terugkerende 

vragenlijsten om input te 

verzamelen.

Hybride werken scenario’s 

zijn opgebouwd uit 5 

componenten:

Proces, Plaats, Technologie, 

(digitale) Vaardigheid & 

Rituelen.



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

heden
4.Rituelen

Hybride werken scenario’s zijn opgebouwd uit 5 componenten



1. Proces

•Hybride vergaderen
• Hybride communiceren

• Hybride samenwerken met externen

• De juiste hybride werkplek kiezen

• Hybride besluitvorming



1. Proces in één oogopslag



2. Plaats

Hybride overleg op 

kantoor

Hybride overleg 

vanuit huis

Hybride overleg 

vanuit elders



Ruimtes die hybride werken en overleg ondersteunen

Ruimtes voor ‘virtuele 1:1 gesprekken’

Ruimtes voor fysieke team meetings

Ruimtes voor samenwerken en teams

Ruimtes voor pop-up samenwerken & overleg

Ruimte voor geconcentreerd werken

Zekerheid werk-, overleg- en vergaderplek

Juiste rituelen voor gebruik

Niet alleen een clubhuis of ontmoetingsplek



Medewerkers zone



3. Technologie
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https://gadgetsin.com/jabra-evolve-75-anc-wireless-headphones-with-dual-bluetooth-connectivity.htm


Rituelen zijn 

organisatiebrede

werkafspraken rondom 

hybride werken. 

Waarom rituelen? Omdat 

er de behoefte bestaat 

aan duidelijke afspraken in 

hoe we met elkaar willen 

omgaan in het hybride 

werken

Betrek medewerkers in 

een vroeg stadium bij 

de ontwikkeling van 

nieuwe rituelen

Communiceer intern en extern 

vanuit zowel medewerkers als 

management. Denk hierbij aan 

gezamenlijke vlogs en posts, 

maandelijkse status updates per e-

mail en een community van 

ambassadeurs.

Het vaststellen van de 

juiste rituelen kost tijd 

en vraagt continu om 

doorontwikkeling

Rituelen symboliseren het 

karakter van samen 

ontwikkelde regels van 

zowel de werkvloer 

(bottom-up) als het 

management (top-down).

Voer voldoende dialoog en 

gebruik interactieve middelen 

als een werkgroep, 

klankbordgroep, online 

communicatie platform en 

regelmatig terugkerende 

vragenlijsten om input te 

verzamelen

Rituelen zijn ingedeeld in 3 

hoofdonderwerpen: 1) gedrag 

en gedragsverandering, 2) het 

kiezen van de juiste technologie 

en 3) het kiezen en vinden van 

de juiste werkplek.

Vertaal de gewenste cultuur 

en rituelen waar mogelijk 

door in het ontwerp van de 

fysieke omgeving. 

4. Rituelen



Voorbeelden rituelen

‘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 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’.



5. Vaardigheden

De uitdaging waar men op dit moment mee te maken heeft, is dat er geen bruikbare 

ervaringen zijn van hoe je het nu wel of niet goed doet. 

Mensen willen aan de hand genomen worden hoe je nu precies hybride overlegt? 



De Ditox 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/


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, train-de-trainer en App ter ondersteuning



3. Aan de slag! (werksessie): ‘Hoe te komen tot een eigen 

beleid en aanpak rondom hybride overleg?’ 



1. Iedere deelnemer ontvangt een template met daarop de volgende processtappen:

1. Het proces definiëren

2. Op welke plaatsen allemaal?

3. Met welke technologie?

4. Met welke rituelen?

5. Met welk vaardigheden programma?

2. Iedere deelnemer vult dit voor zijn of haar eigen organisatie in

3. Na de invuloefening geven enkele deelnemers een samenvatting

LET’S WORK!

De komende 60 minuten werken we praktisch aan een scenario ‘Hybride overleg”:

Dit gaan we doen:  



Proces:

1A. Proces:

5. Vaardigheden:

Gedragsvaardigheden:

Digitale vaardigheden:

Etiquette:

2. Plaats:

Kantoor:

Thuis:

Elders:

3. Technologie:

Kantoor:

Thuis:

Elders:

4. Rituelen:

Ritueel 1:

Ritueel 2:

Ritueel 3:

6. Betrokken Afdeling/Team/Personen: 7. Kosten/business case

SCENARIO HYBRIDE OVERLEG & VERGADEREN

1B. One-pager: Ja/Nee

©Ditox B.V. The Netherlands. For more information visit www.ditox.nl, info@ditox.nl

http://www.ditox.nl/


Hybride vergaderen?

Hybride overleg?

Hybride meetings?

Hybride ‘Teamsen’?

Hybride bila’s?

1. Het proces definiëren



Sheet met 1-pagers: Ja? / Nee?



2. Op welke plaatsen allemaal?

Locatie Toelichting/specificatie

Kantoor

Thuis 

Elders



2. Op welke plaatsen allemaal?

Locatie Toelichting/specificatie

Kantoor • Hybride overleggen vinden plaats in specifieke ruimtes die 

gereserveerd kunnen worden (denk aan …).

• Alleen hybride overleg op de werkplekken die daarvoor 

aangewezen zijn (hybride overleg zones, belcabines en afgesloten 

ruimtes).

Thuis • Deelnemen aan hybride vergaderingen en overleg is vanuit huis 

mogelijk

• Bureau, stoel, ergonomische ruimte noodzakelijk

Elders • Onderweg, wandelen, buitenlocaties, co-work locatie, horeca 

locatie, internationaal.

• Hybride overleg ‘elders’ is toegestaan zolang we het maar 

vertrouwelijk houden.



3. Met welke technologie?

Locatie Technologie Overig

Kantoor

Thuis 

Elders



3. Met welke technologie?

Locatie Technologie Overig

Kantoor • Beeldscherm(en)

• (Bewegingsdetectie) camera(s) en 

Soundbar

• MS Teams Room systems

• Simpele aansluiting

• Extra speakers en microfoons in grotere 

ruimtes

• Camera’s moeten de 

gewenste inclusiviteit

bevorderen

• Technologie moet 

gebruiksvriendelijk zijn

Thuis • Laptop + camera, muis, toetsenbord

• Microsoft Teams

• Headset/speaker phone

• Beeldscherm

• Je staat op mute als je niet 

aan het woord bent

• Beschikbare vergoeding?

Elders • Laptop + camera + Headset

• Mobiele telefoon + oortjes

• Security & privacy opties

• Geen klantgesprekken en 

vertrouwelijke info



‘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 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’.

4. Met welke rituelen?



5. Met welk vaardigheden programma?

Digitale vaardigheden

Hoe gebruik je MS Teams en 
OneNote?

Hoe werkt het scherm in de 
vergaderzaal?

Gedragsvaardigheden

Hoe elkaar aan te spreken op goed 
en foutief gedrag?

Hoe op de juiste wijze te modereren 
in een overleg of vergadering

Etiquette

Sta je op mute als je niet aan het 
woord bent?

We voeren geen vertrouwelijke 
gesprekken in de openbare ruimte



5. Met welk vaardigheden programma?

Digitale vaardigheden

Hoe gebruik je MS Teams en 
OneNote?

Hoe werkt het scherm in de 
vergaderzaal?

Gedragsvaardigheden

Hoe elkaar aan te spreken op goed 
en foutief gedrag?

Hoe op de juiste wijze te modereren 
in een overleg of vergadering

Etiquette

Sta je op mute als je niet aan het 
woord bent?

We voeren geen vertrouwelijke 
gesprekken in de openbare ruimte

• Workshop hybride 
overleg

• Workshop leidinggeven 
aan hybride teams

• Teamdialogen

• Workshop feedback 
geven

• Hybride werken app 
(benaderbaar vanuit 
Microsoft Teams)

• Workshop  digitale 
vaardigheden

• IT adoptie support

• Teamdialogen

• Workshop hybride 
overleg

• Etiquette als onderdeel 
van de hybride werken 
app



1. Het start allemaal met een ‘kampvuur’. Bespreek dit met het interne project team hybride 

werken (IT, Facilitair, Vastgoed, Communicatie en HR) voor hun ideeën en wensen

2. Werk met hen samen de opzet nog één stap verder uit. Te strak is niet goed, maar te los ook 

niet. De 5 scenariostappen helpen hierbij

3. Start met experimenten rondom hybride overleg en vergaderen

4. Evalueer en neem de juiste besluiten

5. Laat de rituelen ‘stollen’, herhaal ze en fris ze op

NEXT STEPS

Wat zijn de next steps die je kan ondernemen met dit template



PAUZE

We starten weer over 10 min



5. Workshop ’Hybride overleg en vergaderen in de praktijk‘



6. Afsluiting & vervolgstappen vanuit A&O-fonds 

Waterschappen



• Samenvatting opbrengsten van bijeenkomst

• Platform Hybride werken sector waterschappen

faciliteren en onderhouden: themapagina op

website A&O-fonds

• WhatsApp-groep Hybride werken

• A&O-fondsen Inspiratiebank

• Jaarprogramma 2022

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

HOE NU VERDER?
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