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De overgang maken naar een hybride werkcultuur zie ik als een ontwerpvraagstuk, waarin we
zoeken naar nieuwe manieren om goed samen te werken. Werk is niet meer altijd van 9.00 – 17.00
samen in hetzelfde gebouw. De locatie wordt flexibel; vanuit huis, onderweg, een co-work-space
ergens in de buurt, het kantoor, in het buitenland, etc. En de tijd wordt flexibel, met ruimte voor
synchrone werktijd waarin het hele team tegelijkertijd aan het werk is. En asynchrone werktijd,
tijd die iedereen zelf kan indelen en waarin werk en privé door elkaar heenlopen. Door de
ervaringen die we hebben opgedaan met maanden collectief thuiswerken, willen velen niet meer
terug naar onze oude manieren van werken. We hebben de waarde ontdekt van je eigen tijd
kunnen indelen, van minder reizen, van efficiënter werken. En we hebben het gemis gevoeld van
contact met collega’s en de verbinding met de organisatie. Nu is de vraag hoe we het beste van
beide werelden tot een nieuw geheel kunnen smeden. Daarmee staan we voor een belangrijke
cultuurverandering die draait om de plek die werk in ons leven heeft.
10 AANDACHTSPUNTEN BIJ CREEEREN VAN HYBRIDE WERKCULTUUR
Er bestaat geen blauwdruk van ‘de beste manier van hybride werken’ die je in elke organisatie
kunt ‘uitrollen’. Zoals elke cultuurverandering bekent dit experimenteren hoe we tot nieuwe
manieren van samenwerken kunnen komen. Een zoektocht om nieuwe werkritmes te vinden.
Andere manieren van overleggen. Nieuwe technologie en apps leren kennen. Om zo de vrijheid
die we hebben ervaren te behouden en de verbinding die we hebben gemist anders vorm te geven
dan hoe we dat pre-corona gewend waren.
Dit gaat gepaard met onzekerheid. Met niet precies weten waar je aan toe bent. De behoefte aan
richtlijnen, oplossingen, tips en tricks is groot. Goed afkijken bij elkaar en andere organisaties
helpt. Maar uiteindelijk gaat het om maatwerk, om wat het beste past voor jouw team en
organisatie. In deze zoektocht zijn de volgende tien punten van belang om tot een passende
nieuwe, hybride, werkcultuur te komen.
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