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De vooruitgang

Wie hybride kan werken, 
kan veel meer aan
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De vooruitgang
Hoe hybride werken ons sneller, 
sterker en slimmer maakt

Digitalisering, automatisering, werken in de cloud 
— het was allemaal niet nieuw meer. Maar sinds 
corona toesloeg, zijn ontwikkelingen abrupt in 
een stroomversnelling geraakt. Nu de pandemie 
voorbij is, wil 84 procent van de thuiswerkers in 
Nederland niet meer vijf dagen op kantoor werken.  
“Hybride werken, een combinatie van werken thuis 
en op kantoor, heeft de toekomst”, zegt Thomas 
Mulder, HR-director bij VodafoneZiggo. “Het maakt 
organisaties robuuster. Het is het nieuwe normaal 
aan het worden.”

Dit e-book zet trends en ontwikkelingen op een rij. We kijken naar 
uitdagingen en behoeften, naar oplossingen voor kleine en voor grote 
organisaties. Én we geven een openhartig kijkje in de keuken bij 
VodafoneZiggo: hoe we zelf het hybride werken hebben aangepakt en 
er inmiddels beleid voor geformuleerd hebben. In een bijlage vindt u 
bovendien het formele beleidsstuk waarin we deze nieuwe manier van 
werken hebben vastgelegd. Spreken elementen u aan? Kopieer ze dan 
gerust en pas ze toe in uw eigen organisatie.
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Wij zijn partner van organisaties in 
de meest uiteenlopende branches. 
Daardoor zien we van dichtbij de 
ontwikkelingen die van invloed 
zijn op hybride werken. Dit zijn 
enkele van de trends die we 
zien — en die door corona in de 
hoogste versnelling gebracht zijn.

Zoveel mogelijk vanuit huis 
Door het coronavirus moesten veel bedrijven 
van de ene op de andere dag omschakelen naar 
een nieuwe manier van werken: binnen enkele 
weken nam het percentage mensen dat vanuit 
huis via Microsoft Teams werkt met 200% toe. 
Opeens is het cruciaal geworden dat we de juiste 
middelen hebben — en dat we er goed mee 
overweg kunnen.

Steeds vaker in multidisciplinaire teams 
De manier waarop we werken verandert volop. 
We gebruiken meerdere devices, binnen en 
buiten kantoor. We werken steeds vaker in 
multidisciplinaire teams samen met collega’s — 

maar ook met partners en leveranciers. En zeker 
nu we hybride zijn gaan werken, worden vragen 
over samenwerking en de verdeling van taken 
en rollen steeds belangrijker. 

Hoe blijven we met elkaar in contact? 
We werken samen, maar wel op afstand. Soms 
is dat prettig, op andere momenten missen we 
juist de face-to-face communicatie. Dat roept 
vragen op over het belang van contact en hoe 
we dat contact vormgeven. Wanneer zien we 
elkaar online en wanneer fysiek? Wat worden de 
nieuwe regels?
 
Informatie moet overal en altijd toegankelijk 
zijn 
Alles staat of valt met communicatie. Veilige 
verbindingen en robuuste tools, waarmee de 
juiste mensen op het juiste moment elkaar 
vinden om in real-time informatie en ideeën 
te delen. Tech ‘moet het gewoon doen’. Lijkt 
vanzelfsprekend... maar is het zeker niet. 

Hoe gaan we om met verandering? 
Crises en marktverstoringen, nieuwe 
verdienmodellen en game changers... Hoe 
moeten we onze manier van werken aanpassen 

om te zorgen dat de organisatie én de 
werknemers verder kunnen? En gebruiken we 
bijvoorbeeld cloudtechnologieën voldoende om 
te kunnen blijven aanpassen?

Verschillende generaties, verschillende 
behoeften 
Millennials zijn veel sterker gericht op 
samenwerking dan voorgaande generaties. Over 
enkele jaren maken zij al meer dan de helft van 
de arbeidsmarkt uit. Zo heeft elke generatie haar 
eigen voorkeuren en behoeften als het gaat om 
werken en samenwerken. Wat betekent dat voor 
de organisatie en voor de manier van werken? 

Thema’s en tegenstrijdigheden 
Het zijn tijden vol tegenstrijdigheden. Thuis 
werken kan mensen onzeker maken — 
tegelijkertijd zijn ze al volop gewend om allerlei 
apps, tools en schermen te gebruiken. Goede 
beveiliging is een basisvoorwaarde — maar bij 
een te streng beveiligingsbeleid gaan mensen 
eromheen werken. Hoe geven we dit soort 
schijnbare tegenstellingen de juiste aandacht bij 
hybride werken?

Trends en ontwikkelingen  
Wat er speelt
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Om een indruk te geven

80% 
Collega’s besteden 80% van 
hun tijd aan samenwerken.

4x
Werknemers zijn de 

laatste jaren 4 keer zo veel 
devices gaan gebruiken.

 

72%
72% van de medewerkers 

werkt op afstand.

5
 

Van Babyboomers tot Gen 
Z: in sommige organisaties 

werken 5 generaties. 

43%
 

In 43% van de Microsoft 
Teams meetings wordt al 

video gebruikt. 

Bron: Microsoft Teams, Customer Presentation
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Bij Vodafone Business zien we hoe snel de veranderingen in de markt zich voltrekken. Sterker nog, als 
‘partner for progress’ gaat het ons niet snel eh... te snel. Maar we begrijpen ook dat elke organisatie haar 
eigen tempo heeft, haar eigen behoeften en haar eigen voorkeuren. Daarbij is het belangrijk om de 
veranderingen niet alleen te zien als een opgave, maar ook als een verrijking. Thuiswerken levert ons als 
samenleving significante voordelen op.

Hoe Vodafone Business
tegen hybride werken aankijkt

De positieve kanten 

We reizen minder, er is een betere 
balans tussen werk en privé, onze 
koolstofvoetafdruk wordt kleiner, 
we besparen op reiskosten en 
geleidelijk verlichten we de druk op 
de huizenmarkt, doordat mensen 
ervoor kunnen kiezen om verder 
weg van kantoor te wonen. 

Verbeterde efficiëntie doordat 
mensen zich beter kunnen 
concentreren. Virtuele 
vergaderingen houden mensen 
op de hoogte, het werk wordt 
meer gestructureerd en we 
nemen beslissingen efficiënter en 
effectiever.

Diversiteit neemt toe. Mensen 
kunnen makkelijker deelnemen 
vanuit huis, waar partners hun 
taken in het huishouden en het 
gezin beter kunnen verdelen. 
Bovendien stelt de gelijkheid in 
virtuele interactie meer mensen in 
staat een bijdrage te leveren.

Minder ziekteverzuim door een 
betere werk-privébalans. Maar ook 
doordat de drempel lager is om te 
gaan werken met milde klachten, 
omdat men de deur niet uit hoeft.
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Nieuw beleid geformuleerd
Wat onze eigen organisatie betreft: de afgelopen 
jaren hebben we de trends richting hybride 
werken niet alleen gevolgd en geanalyseerd, we 
hebben er ook actief beleid voor geformuleerd. 
We hebben er ervaring mee opgedaan en de 
coronapandemie heeft deze ontwikkelingen 
sterk gestimuleerd. Dat heeft geleid tot 
verrassende inzichten en nieuwe keuzes. In de 
volgende hoofdstukken leest u daar meer over. 

“Thuiswerken is geen wonder- 
middel. Niet iedereen is in een 

positie om thuis te werken. 
Daarom gebeurt het bij ons puur 

op vrijwillige basis” 

Thomas Mulder, 
HR-director bij VodafoneZiggo
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“We hebben een steile leercurve 
achter de rug”,  vertelt HR-director 
Vodafone Thomas Mulder. “Toen 
we te maken kregen met de 
pandemie, is iedereen die dat kon 
thuis gaan werken. Veel collega’s 
konden al thuis werken, maar de 
impact op bijvoorbeeld de mensen 
van de klantenservice was groot. 
Gelukkig hadden we al veel van 
de technologie klaarliggen. De 
tools om online samen te werken, 
om mensen op afstand veilig 
toegang te geven tot alle relevante 
informatie, het was er in principe 
al — alleen ging nu iedereen het 
daadwerkelijk gebruiken.”
 
 

Primeur: hybride werken op de lange 
termijn vastgelegd
VodafoneZiggo werd de eerste organisatie in 
Nederland die een hybride beleid ontwikkelde 
voor de lange termijn. In een notendop: iedere 
medewerker met een functie waar het kan (voor 
een monteur die bij klanten langs gaat, is het 
uiteraard anders) mag 40 tot 60 procent van 
de tijd thuiswerken, in overleg met het team. 
Het beleid is nadrukkelijk bedoeld voor alle 
kantoormedewerkers, onafhankelijk van positie 
of functie. De ondernemingsraad steunt het 
nieuwe beleid.

Om de werkplek thuis ergonomisch in te 
richten, komen alle 7.500 medewerkers die niet 
in een winkel staan of als monteur hun klanten 
helpen, in aanmerking voor een beeldscherm, 
toetsenbord en laptopstandaard. Medewerkers 
krijgen in totaal 1000 euro aan fiscale ruimte 
om te investeren in kantoormeubelen. 
Daarmee behalen medewerkers bovendien 
belastingvoordeel.

Duurzamere bedrijfsvoering, maar geen 
wondermiddel
Hiermee geven we gehoor aan de wensen 
van medewerkers die sinds het begin van de 
coronacrisis en ook vandaag nog veel thuis 
werken. Ook verwachten we dat de maatregelen 
zullen bijdragen aan een duurzamere 
bedrijfsvoering. Dit nieuwe beleid past in een 
reeks beleidswijzigingen die we al eerder 
hebben doorgevoerd. Leaseauto’s werden 
vervangen door ov-kaarten en afgelopen zomer 
kregen alle medewerkers toegang tot Unlimited 
Learning, een platform waarmee zij onbeperkt 
opleiding en training kunnen volgen.

“Thuiswerken is geen wondermiddel. Niet 
iedereen is in een positie om thuis te werken. 
Daarom gebeurt het bij ons puur op vrijwillige 
basis”, aldus Mulder. “Medewerkers die vijf dagen 
per week op kantoor willen werken, kunnen dat 
straks gewoon blijven doen”.

Een kijkje in de keuken
Zo werkt het bij VodafoneZiggo
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Om het beleid tot een succes 
te maken, hebben we ook 
gekeken naar onze ervaringen 
van afgelopen jaar. Wat we vooral 
geleerd hebben: hoe houden we 
mensen verbonden, hoe blijven we 
fysiek fit en hoe blijven we mentaal 
fit. En gaandeweg ontdekten we 
hoe enorm flexibel mensen — en 
dus bedrijven — zijn.

LES 1 
Het team wordt net zo belangrijk als het 
individu
Bij flexibel werken stond altijd het individu 
centraal. Maar in het nieuwe hybride werken 
is het team net zo belangrijk als het individu. 
Mulder: “Wij hebben 500 teams en die geven we 
allemaal een training, zodat zij goed afspraken 
kunnen maken over de manier waarop zij 
met elkaar samenwerken. Teams werken het 
best als alle teamleden virtueel werken óf 
alle teamleden fysiek bij elkaar zitten. Als het 
ene deel van het team thuiswerkt, terwijl de 
rest op kantoor zit, maakt dat de onderlinge 
band minder sterk en de werkwijze minder 
effectief. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat 
teams dit zelf invullen. We hebben tijdens de 
coronaperiode geleerd dat teams zelf het beste 
met elkaar kunnen afspreken hoe ze dat doen.”

 

LES 2 
De werkzaamheden bepalen de 
virtuele of fysieke aanwezigheid
In een omgeving waar iedereen standaard 
op kantoor is, is het vanzelfsprekend dat alle 
werkzaamheden ook op kantoor afgehandeld 
worden. In het nieuwe, hybride werken bedenk je 
eerst wat je gaat doen om vervolgens te bepalen 
hoe dat gebeurt. “In de coronatijd hebben we 
gezien dat vrijwel al het werk virtueel kan worden 
gedaan — toch zouden we voor sommige 
werkzaamheden liever bij elkaar in dezelfde 
ruimte zijn. Juist voor die werkzaamheden die 
beter gaan door met elkaar in dezelfde ruimte te 
zijn, ontmoeten teams elkaar in persoon. Denk 
aan creatieve sessies, complexe uitdagingen 
of feedbackgesprekken. Ook is het belangrijk 
om op kantoor te zijn om de verbinding met 
het bedrijf en collega’s sterk te houden. Daarbij 
horen ook toevallige ontmoetingen bij de 
koffieautomaat”, aldus Mulder. 

Twee essentiële lessen 
van het eerste jaar hybride werken
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Een nieuwe manier van werken 
vraagt om duidelijke afspraken. 
Die hebben we bij VodafoneZiggo 
dan ook gemaakt. Dit zijn de 
belangrijkste — aangevuld met 
enkele praktische tips.

Twee tot drie dagen op kantoor, thuis werken 
is vrijwillig
Iedereen werkt elke week twee tot drie dagen 
thuis en twee tot drie dagen op kantoor. 
Parttimers werken minimaal twee dagen per 
week op kantoor. Contractueel: thuiswerken is 
vrijwillig, je mag altijd de hele week naar kantoor 
komen. Onze focus ligt er bij het thuiswerken 
op dat de prestaties van de medewerkers 
gelijk blijven aan de prestaties op kantoor. De 
dag waarop het team bij elkaar komt zijn alle 
teamleden aanwezig op kantoor.

Informatie delen gebeurt in principe virtueel. 
Dan gaat het met name om de terugkerende 
(twee)wekelijkse meetings. Elk team kiest 

zelf één dag in de week waarop de teamleden 
tegelijk op kantoor aanwezig zijn. Voor de 
directie van VodafoneZiggo bijvoorbeeld is 
dat de vrijdag. Daarnaast kiezen teamleden 
afhankelijk van hun activiteiten nog één of 
twee dagen om ook naar kantoor te komen. 
Op de kantoordagen vermijden we reguliere 
vergaderingen, dus ook de directievergadering; 
zulke bijeenkomsten kunnen prima virtueel. 
Teams komen naar kantoor voor sociale 
contacten, om aan onderwerpen te werken die 
complex zijn of veel creativiteit vragen of gaan 
over persoonlijke ontwikkeling.

Iedereen betrokken, 
gedeelde verantwoordelijkheid
Thuiswerken vraagt om communicatie, 
verantwoording en transparantie. Bij 
veranderingen is iedereen betrokken. We 
kennen bij Vodafone Ziggo een intern 
programma, Connected Working 2.0. Het biedt 
support voor leidinggevenden om meer te 
investeren in het communiceren met hun 
teams en zelf beschikbaar te zijn voor hun 
medewerkers en vertrouwen in elkaar te hebben.

We faciliteren medewerkers in hun 
verantwoordelijkheid om goed voor zichzelf 
te zorgen en aan hun mentale en fysieke 
welzijn te werken. Daarnaast hebben we een 
welzijnsprogramma ontwikkeld dat Connected 
Working 2.0 ondersteunt. Dit bestaat uit vier 
dimensies; Mind, Body, Financial en Social.*

De open inrichting van ons kantoor stimuleert 
onderlinge samenwerking en ontmoetingen. 
Er komen nog meer informele ruimtes, 
grotere vergaderruimtes en meer faciliteiten 
voor virtuele meetings op kantoor. En niet 
onbelangrijk: betere connecties zorgen voor 
meer werkplezier en vooruitgang.

Afspraken en tips
Zo hebben we het geregeld

*Meer over de verschillende onderdelen van onze aanpak is te lezen in de bijlage: daarin vindt u het complete beleidsstuk dat het hybride werken bij VodafoneZiggo regelt.

Hoe bereik je de optimale balans tussen 
werken thuis en op kantoor?
Enkele praktische tips:
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Planning: voorkom dat 
iedereen op dezelfde dag op 

kantoor wil werken en het 
daar te druk wordt. 

Het doel bepaalt het soort 
meeting: gaan we voor 

virtueel of fysiek? Het doel 
van de vergadering is de 

beslissende factor voor de 
vorm van de vergadering. 
Ezelsbruggetje: Ordinary? 

Dan online. Uniek? Dan fysiek.

Gelijk niveau van 
participatie in meetings: 
niet een deel van het team 

op kantoor en een deel thuis, 
maak een keuze.

Opladen: 
plan een werkdag niet 

helemaal vol met meetings, 
zorg dat iedereen tussendoor 

even kan bewegen. Hou 
elk uur een kwartier vrij 

van meetings — of hou elk 
halfuur tien minuten vrij van 
meetings: 60 = 45 minuten, 
30 = 20 minuten. Plan rond 
de lunch gedurende een uur 

geen meetings.

ORDINARY = ONLINE
UNIEK = FYSIEK



12  |  Vodafone Business De vooruitgang

“We moeten van achterhaalde 
beeldvorming af. Thuiswerken is 
geen luieren en een ‘hip kantoor’ 
betekent niet de hele dag ping- 

pongen. Het is ook geen doel op 
zich om de werkomgeving aan te 
passen. We ontwikkelen nieuwe 

manieren van samenwerken en dat 
stelt nieuwe eisen.” 

Thomas Mulder, 
HR-director bij VodafoneZiggo

Luister ook naar het interview op BNR nieuwsradio: 
Thomas Mulder over het beleid bij VodafoneZiggo.

https://www.bnr.nl/player/audio/10170225/10424716
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Zo kom je er
altijd (uit)
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Vanuit VodafoneZiggo zien we 
dat de meeste organisaties 
grote bereidheid hebben om 
te veranderen. HR-director 
Thomas Mulder over 84% 
enthousiastelingen en 10% 
minder zieken.

“Je zou als organisatie nu het moment moeten 
aangrijpen om het werk anders in te richten. 
Met een duidelijke rol voor thuiswerken, want 
de voordelen zijn groot”, aldus Mulder. “De 
werk-privé balans is beter, mensen zijn 
productiever. Tegelijk zien we ook dat mensen 
bepaalde dingen aan kantoorwerk missen. 
Denk aan het persoonlijke contact met een 
collega, elkaar beter leren kennen. De spontane 
ontmoeting, het kletsen tijdens de lunch, stuk 
voor stuk dingen die bijdragen aan een goede 
samenwerking.”  

We hebben online leren werken
“In het verleden kwam ik bij bedrijven nog 

wel eens managers tegen die twijfelden of 
medewerkers flexibel werken wel zouden 
aankunnen, qua discipline. Die twijfel is naar mijn 
idee in het afgelopen jaar volledig onterecht 
gebleken. We hebben massaal online leren 
werken, en niet alleen op kantoren. Kijk hoe 
scholen massaal digitaal zijn gegaan, hoe artsen 
nu consulten doen met beeldbellen. Ook een 
hypotheek blijk je prima te kunnen verkopen in 
een Teams-gesprek of Zoom-meeting.”

Mulder: “Dat 84 procent van werkend 
Nederland niet meer terug wil naar een hele 
werkweek op kantoor, is ronduit winst. De 
oogst bij ons tot nu toe: meer productiviteit 
en 10 procent minder ziekteverzuim. Ook de 
medewerkerstevredenheid is aanmerkelijk 
gestegen. Alle reden dus om een mix van 
thuiswerken én kantoorbijeenkomsten tot norm 
te verheffen.”

Kantoor voortaan ontmoetingsplek
In de visie van VodafoneZiggo op hybride werken 
is het kantoor vooral een ontmoetingsplek. 
Want: “Elkaar echt zien, bevordert onderlinge 

werkrelaties. Ook zijn er werkzaamheden die 
beter gaan als je fysiek samenkomt, denk aan 
het ontwikkelen van een strategie, of processen 
waarbij veel creativiteit komt kijken. En juist de 
combinatie van thuiswerken en ontmoeten op 
kantoor, die kan heel sterk zijn.”

Samen de stap maken naar hybride 
werken
VodafoneZiggo houdt deze inzichten en 
deze aanpak niet voor zichzelf. “Wij helpen 
ondernemingen die ook hybride werken 
willen omarmen. Met onze technologie, onze 
cloud-oplossingen en alles wat we op het 
gebied van connectiviteit en security in huis 
hebben. Wij kunnen daarbij ondersteunen, 
van het organiseren tot de implementatie van 
oplossingen. Onze Home Office Consultants
staan klaar om kleinere bedrijven te helpen de
stap te zetten naar hybride werken. Wij houden
altijd de menselijke maat in de gaten. En daarom
beginnen we ook met gratis telefonisch advies.”

Goed in de gaten houden
De menselijke maat 
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“Wij zijn de verbinder van 
hybride werkend Nederland. Ook  

voor kleine en middelgrote 
organisaties.”

Martijn van Lieshout,
Marketing Director bij VodafoneZiggo
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Van chatroulette
tot investeringsbudget

Op een drukbezocht webinar van 
Vodafone Business werd onlangs 
de stand van zaken rondom 
hybride werken opgemaakt. 
Gasten uit uiteenlopende 
branches bespraken de 
jongste ontwikkelingen, de 
verschillende oplossingen én 
de overeenkomsten. Een korte 
impressie.

Nieuwe tool voor onverwachte 
ontmoetingen
De CEO van Blokker, Jeanine Holscher, die 
tijdens de pandemie in haar nieuwe functie 
als CEO gestart is, vertelde over een nieuwe 
werkroutine. “Wij hebben een chatroulette 
ingevoerd. Elke dinsdagochtend drinken we met 
een random collega online een kopje koffie. Dat 
geldt voor al mijn collega’s op het hoofdkantoor. 
Je weet van tevoren niet wie je op het scherm te 

zien krijgt, dus het is altijd een verrassing. Dan 
spreek je opeens iemand die de inkoop van de 
huishoudelijke artikelen doet. Of iemand die op 
de administratie werkt. Zo kom je uit je comfort 
zone en leer je elkaar beter kennen. En vooral: 
contact maken met mensen die je anders niet 
snel gesproken zou hebben.”

Focus verschuift van individu naar team
Een van de andere gasten was Maarten 
Brouwer, Directeur Digitalisering & IT bij ‘s 
Heerenloo. Bij deze organisatie zetten 16.000 
zorgprofessionals zich in voor mensen met een 
verstandelijke beperking. “Voor ons was hybride 
werken eigenlijk een bijzaak. Prima voor mensen 
die op kantoor werken, maar minder relevant 
voor zorgverleners in het veld. Toch blijkt ook in 
de ambulante dienstverlening meer te kunnen 
dan je aanvankelijk verwacht. Mensen zijn 
flexibeler geworden, en ook wij zien dat de focus, 
het belang, verschuift van het individu naar het 
team. Daarbij maken wij niet de mogelijkheden 
en de technologie leidend, het gaat juist om: wat 
is wijs? Je moet blijven schakelen. Vertrekken 

vanuit een heldere visie, maar daarna toch vooral 
praktisch uitwerken in handzaam beleid. Kortom, 
met elkaar in gesprek gaan en dan werkbare 
afsprakensets souffleren, zeg maar.”

Piekdrukte op dinsdag en donderdag 
vermijden
HR-director Thomas Mulder vertelde wat 
VodafoneZiggo doet met de bekende piekdrukte 
op kantoor op dinsdag en donderdag. “Iedereen 
die volgens rooster werkt kun je natuurlijk al 
spreiden in de planning. Daarnaast bepalen onze 
teams zelf wie er wanneer is. Elk team krijgt 
een training in hybride werken. En elk team 
kiest één dag in de week dat alle teamleden op 
kantoor zijn. Alle bijeenkomsten die regulier zijn, 
kunnen prima online — we noemen het virtual 
first. Je komt eigenlijk alleen naar kantoor voor 
bijeenkomsten met een complex, creatief of 
coaching-karakter. Zo helpen we de drukte te 
verspreiden over de week.”

Bekijk hier de webinar omtrent hybride werken

https://www.youtube.com/watch?v=cE3fZIeUVH0
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Hou de balans in de gaten tussen werk 
en privé

“Aandachtspunt is: hoe gaan we om met 
werktijden. Mensen blijken thuis langer door te 
werken. Ze nemen minder pauze, gaan vaker 
‘s avonds nog even door of in het weekend. 
Daarom hebben we interne richtlijnen opgesteld. 
We zijn wel een 24/7-ready organisatie maar 
we willen ook dat er een gezonde balans blijft 
tussen werk en privé. Dat je tussendoor even 
kan bewegen. Dat je tijd hebt om je e-mail te 
checken. En we adviseren om rond de lunch 
gedurende een uur geen meetings in te 
plannen.” 

Het moet allemaal wel gewoon werken
Algemeen wordt het belang onderkend van 
fysieke ontmoetingen om informele contacten 
en netwerken in stand te houden. Mede 
om die ontmoetingen te faciliteren zal het 
kantoor als werkomgeving ook veranderen. 
Bij veel grote organisaties zullen minder 
individuele werkplekken nodig zijn. Meer 
ontmoetingsplekken, vergaderruimtes, plekken 
waar je kunt deelnemen aan een virtuele 
meeting. Iedereen herkent de ergernis als 
de technologie het onverhoopt laat afweten. 
Holscher: “Je voelt je dan ook als mens 
disconnected, dus het is wezenlijk dat je de 
tech in orde hebt.” Hetzelfde geldt voor de 
zorg. Brouwer: “Mensen blijven steeds langer 

zelfstandig dankzij technologie. En ook in de 
zorg zien we fantastische digitale innovaties — 
maar ook daarvoor geldt: het moet allemaal wel 
gewoon werken.”

Heet hangijzer: de werkplek thuis
In veel  discussies komt de vraag naar voren: 
Wie zorgt er voor een goede werkplek thuis? 
Mulder: “Wij hebben afspraken gemaakt met 
de medezeggenschapsraad, gebaseerd op 
een win-win voor beide kanten. En daar is een 
simpele oplossing uit gekomen. De medewerker 
zorgt zelf voor de plek, wij voor de middelen. 
Dat wil zeggen: als medewerker bepaal je 
uiteraard zelf waar je in je woning wilt werken, 
en vervolgens krijg je van ons een budget van 
1.000 euro aan fiscale ruimte om te investeren in 
kantoormeubelen. Je kunt dus zelf bepalen waar 
je die aan wilt besteden: beeldscherm, laptop, 
stoel of bureau. Het is voor de medewerkers ook 
belastingtechnisch een gunstige regeling.” 

Omvangrijk proces van bewustwording
En het zal geen verbazing wekken: “Ook 
bij VodafoneZiggo zijn we er meer dan ooit 
bewust van geworden hoe belangrijk zaken 
als privacy en beveiliging zijn”, zegt Mulder. 

“Je moet je cloudoplossingen echt goed 
geregeld hebben. We werken via virtuele 
privénetwerken, gebruiken nauwelijks meer 
papieren documenten, we vermijden zoveel 

mogelijk het lokaal opslaan van data op laptops. 
De omschakeling is een omvangrijk proces waar 
bewustwording een grote rol in speelt. Mede 
daarom hebben besloten al onze vijfhonderd 
teams die workshop over hybride werken te 
geven. We willen dat iedereen bewust aan deze 
nieuwe fase begint, vóórdat we met z’n allen 
weer terug zijn op kantoor.” 
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“We gaan nu niet meteen een saloon 
inrichten”
En hoe dat kantoor er de komende jaren uit 
gaat zien? Brouwer: “Het wordt nu niet opeens 
een clubhuis. We gaan ook niet nu meteen 
een saloon inrichten, maar we kijken wel naar 
de eigen en de gehuurde gebouwen. Het 
kantoorconcept als ontmoetingsplek gaan we 
wel degelijk doorontwikkelen.” En Holscher 
zegt: “Bij Blokker hebben we sinds kort een 
behoorlijk hip pand als hoofdkantoor, maar 
door de pandemie zijn de meeste collega’s 
er nog nooit geweest. En inmiddels hebben 
we wel al besloten om aanpassingen te gaan 
doen. Er komen meer breakout-ruimtes, ik 
verwacht dat het bedrijfsrestaurant een 
belangrijkere rol gaat spelen. En natuurlijk 
niet te vergeten: we koesteren de plekken 
rond de koffiezetautomaat.” Mulder tot slot: 

“We moeten van achterhaalde beeldvorming 
af. Sommige mensen denken nog steeds dat 
thuiswerken synoniem is met luieren en dat 
een hip kantoor betekent dat er de hele dag 
gepingpongd wordt. Het is ook geen doel op 
zich om de werkomgeving aan te passen.  Waar 
we nu middenin zitten: we ontwikkelen nieuwe 
manieren van werken en samenwerken. Dat stelt 
eenvoudig nieuwe eisen.”
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Ook met hybride werken aan de slag? Nu is het moment. Lees om te beginnen het beleid dat wij voor 
hybride werken geformuleerd hebben. Kopieer het gerust of formuleer uw eigen beleid. Een goed startpunt 
zijn in ieder geval de volgende vragen. Ze helpen u om mogelijkheden en kansen, maar ook eventuele 
obstakels, tijdig boven water te krijgen. 

 

Stel de juiste vragen
Aan het werk

Algemeen 
 

- Welke hoop en angsten 
leven er rondom 
hybride werken en de 
transformatie? Wat zijn 
de uitgangspunten? Is 
thuiswerken vrijwillig? 
Welke werkzaamheden 
wilt u standaard virtueel 
gaan doen — en welke 
dingen moeten face-to-face 
gebeuren?

 - Wat is de minimaal 
benodigde aanwezigheid 
op kantoor voor het 
instandhouden van de 
informele sociale structuur?

Het kantoor 
 

- We lezen nogal eens ‘het 
kantoor wordt een clubhuis’. 
Hoe verandert voor ons 
de functie van het kantoor 
door hybride werken? 

- Zijn er minder individuele 
werkplekken nodig? 
Meer vergaderzalen? 
Ontmoetingsruimtes?

- Op welke manieren kan de 
piek in de kantoorbezetting 
op dinsdag en donderdag 
afgezwakt worden? Hoe 
spreiden we de bezetting 
over de week? 

De thuiswerkplek 
 

- Hoe organiseren we een 
kwalitatief goede werkplek 
bij onze medewerkers thuis? 

- Hebben we de privacy 
en dataveiligheid vanaf 
de thuiswerkplek goed 
geregeld?  

- We zijn niet allemaal 
digitale tovenaars: hoe 
zorgen we dat iedereen op 
afstand mee kan blijven 
doen?

Leiderschap 

- Hoe voorkomen we dat 
iedereen toch weer naar 
kantoor gaat komen en 
maken we er een duurzame 
gedragsverandering van? 

- Welke 
verantwoordelijkheden 
leggen we bij het individu 
en welke bij het team? 

- Welke tools willen en 
kunnen we inzetten 
om hybride werken te 
faciliteren? 

Welzijn van de 
medewerkers 

- Hoe houden we het 
mentale welzijn van onze 
medewerkers in de gaten 
als zij een groot deel van de 
tijd vanuit huis werken? 

- Willen we interne 
richtlijnen opstellen over 
chatten, Teams-bellen en 
tijdstippen van werken? 

- Met hybride werken 
kunnen privé en zakelijk 
makkelijker door elkaar 
gaan lopen. Hoe gaan we 
daarmee om?
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We hebben het uit eigen ervaring: hybride 
werken maakt ons sneller, sterker en slimmer. 
En daarmee hebben we geen blijvend, statisch 
resultaat bereikt — integendeel, we staan aan 
het begin van allerlei nieuwe ontwikkelingen. 
Dus van tijd tot tijd zullen we onze beleidskeuzes 
moeten en willen herzien. 
 
En dat is ook precies het punt. We wíllen 
veranderen, we wíllen vooruitgaan. Dat is onze 
blijvende drijfveer. Als partner for progress willen 
we vooruitgang voor onszelf, voor u als relatie, 
voor onze samenleving. Daarom delen wij graag 
onze ervaring en onze visie. Want vandaag is een 
voortreffelijk moment om te beginnen — ook 
met hybride werken. Hier vindt u alvast meer 
informatie voor een succesvolle start.

“We moeten het momentum nú 
pakken — voordat we weer in 
oude patronen vervallen. Nu 

kunnen we het welzijn van onze 
medewerkers verbeteren door 

een betere balans tussen werk en 
privé te realiseren, door minder 
reisbewegingen te veroorzaken. 

Ook het milieu heeft daar baat bij.” 

Thomas Mulder, 
HR-director bij VodafoneZiggo

Tot slot
Nu beginnen

https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf
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Bijlage
Het beleid van VodafoneZiggo
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Dit is het formele beleidsstuk dat VodafoneZiggo 
hanteert rondom ‘Hybride werken’. Wilt u 
elementen of het hele document kopiëren en 
toepassen in uw eigen organisatie? Ga gerust uw 
gang. We horen graag uw ervaringen en inzichten. 

1. UITGANGSPUNTEN

1.1 KANTOORBEZOEK

1.2 CONTRACTUELE REGELING

2. DE VERSCHUIVING

2.1 FACE-TO-FACE VS. VIRTUEEL

2.2 BESTUUR EN PLANNING

2.3 LEIDERSCHAP & CULTUUR

2.4 WELZIJN

2.5 KANTOOROMGEVING & FACILITEITEN

2.6 VERGADERREGELS & RICHTLIJNEN VOOR PLANNING

Bijlage
Het beleid van VodafoneZiggo
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1. UITGANGSPUNTEN

1.1 KANTOORBEZOEK
VodafoneZiggo biedt haar kantoormedewerkers 
– die virtueel kunnen werken – de mogelijkheid 
om 2 à 3 dagen per week thuis te werken 
en 2 à 3 dagen per week vanaf kantoor. Voor 
parttimers wordt 2 dagen per week op kantoor 
als minimum beschouwd.

1.2 CONTRACTUELE REGELING
Hoewel deelname vrijwillig is, zijn we 
contractueel overeengekomen dat
thuiswerken geen recht is en dat mensen 
een fatsoenlijke en gezonde werkplek nodig 
hebben. De kantoorlocatie verandert niet 
en het thuiswerken is afhankelijk van goede 
prestaties. Bovendien worden de dagen waarop 
aanwezigheid op kantoor vereist is bepaald door 
de leider of planner en niet alleen op basis van 
individuele voorkeur. Benadrukt wordt dat alle 
mensen die elke dag of meer dagen dan volgens 
hun rooster op kantoor willen werken, vrij zijn 
om dit te doen, zonder verdere uitleg.

2. DE VERSCHUIVING

Post-covid krijgt de uitdrukking “de curve 
afvlakken” een andere betekenis. Hoe kunnen 
we het kantoorbezoek gelijkmatig over de week 

verdelen? Zonder duidelijke begeleiding kan 
het zwaartepunt in de organisatie gemakkelijk 
terugschuiven van virtueel naar kantoor. Hoe 
creëer je een gelijk speelveld in interacties 
tussen teams, of dat nou face-to-face of 
virtueel ontmoeten is? Hoe worden hybride 
vergaderingen vermeden waarbij de helft van 
het team in een vergaderruimte is en de helft 
van de groep inbelt? Er moeten duidelijke 
richtlijnen zijn om te voorkomen dat mensen 
zich buitengesloten voelen omdat ze niet in de 
kamer zijn. Hybride bijeenkomsten worden in de 
regel dus sterk afgeraden.

2.2 BESTUUR EN PLANNING
Naarmate we onze activiteiten en interacties 
bewuster plannen en we verhuizen naar een 
wereld waarin werken op kantoor op gelijke 
voet komt met werken vanuit huis, is enige 
‘verkeerscoördinatie’ op kantoor vereist om 
activiteiten op kantoor beter mogelijk te maken 
en te ondersteunen. We willen voorkomen 
dat iedereen op dezelfde dag binnenkomt en 
de doorstroming of het doel van het komen 
naar kantoor wordt belemmerd. Ook willen we 
zorgen voor een gelijk speelveld binnen teams 
en waar nodig virtuele meetings ondersteunen. 
Om bureaucratie te vermijden en juist een door 
cultuur en leiderschap gedreven praktische 
aanpak te implementeren om de aanwezigheid 

op kantoor gelijkmatig te plannen, hebben we 
de volgende persona’s en planning gedefinieerd:

1. Service en bureau-gebonden sales
Klantgerichte mensen die volgens een centraal 
aangestuurd schema werken, staan gepland om 
vanuit kantoor of vanuit huis te werken.

2. Detailhandel en technici
Behalve reguliere teamvergaderingen kunnen 
collega’s in de winkels en technici hun 
werkzaamheden niet virtueel uitvoeren.

3. Flexibele teams
Twee Agile Teams zullen één Agile Studio 
delen. Op maandag en woensdag of dinsdag en 
donderdag zullen zij als team aanwezig zijn op 
kantoor. Alle teams zouden op vrijdag welkom 
moeten zijn.

4. Kantoor teams, statisch
Teams met mensen die > 70% van hun 
activiteiten aan hun bureau uitvoeren en 
op individueel niveau, maken als team een 
roterende planning om aanwezigheid op kantoor 
te vergemakkelijken (d.w.z. het vermijden 
van vaste werkdagen die de sociale interactie 
beperken).
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5. Kantoor teams, dynamisch, senior
Mensen die < 30% individueel en aan hun 
bureau werken, zorgen ervoor dat alle reguliere  
vergaderingen virtueel plaatsvinden. Kwartaal-
evaluaties en strategische planningsessies 
kunnen face-to-face plaatsvinden. Teams 
kiezen één dag per week om elkaar op kantoor 
te ontmoeten voor persoonlijke ontmoetingen 
en sociale interacties, en laten teamleden een 
tweede dag kiezen om vanaf kantoor te werken 
op basis van hun individuele schema.

Virtueel eerst! We herhalen dat als reguliere 
bijeenkomsten onnodig face-to-face 
worden gepland, dit ervoor zorgt dat (senior) 
management naar kantoor komt. Dit zal op 
zijn beurt een zwaartepunt creëren dat meer 
mensen aantrekt om aanwezig te zijn, gedreven 
door angst om geen deel uit te maken van 
groepsprocessen.



25  |  Vodafone Business De vooruitgang

2.3 LEIDERSCHAP & CULTUUR
Een verandering doormaken vereist inspanning, 
behendigheid en een open mentaliteit. Het 
vereist dat leiders het goede voorbeeld geven 
en hun teams ondersteunen bij het succesvol 
omarmen van de verandering. Leidinggeven en 
managen in de virtuele omgeving voegt een 
andere dimensie toe en verschuift de focus naar 
nieuwe/andere leiderschapsvaardigheden dan 
die gebruikt worden in een traditionele, meer 
fysieke werkomgeving. Virtueel leiderschap richt 
zich meer op het verbeteren van samenwerking 
door middel van communicatie, verantwoording 
en transparantie. Werken op afstand kan de 
informele check-ins en conversaties bij de 
koffieautomaat of in de gangen wegnemen, 
maar dat betekent niet dat het de menselijke 
connectie wegneemt. Het vereist alleen een 
verandering in de manier waarop die verbinding 
wordt onderhouden en kan worden versterkt.

Connected Working 2.0, een intern 
VodafoneZiggo-programma, ondersteunt 
onze people leaders om meer te investeren 
in verbonden blijven met hun teams, in het 
toegankelijk maken van zichzelf, in empathisch 
leidinggeven en in het kweken van vertrouwen. 
Het draait allemaal om het creëren van het 
menselijke element in een verder afstandelijke 
virtuele omgeving.

Met meer ruimte voor flexibiliteit in hoe 
en wanneer mensen hun werk doen, is het 
belangrijk om duidelijke verwachtingen en 
doelen te stellen, regelmatig de voortgang in 
de gaten te houden, teamleden te coachen, te 
empoweren en mensen aan te spreken. Het is 
een meer frequente en voortdurende dialoog, 
niet alleen tussen leiders en individuen, maar 
ook tussen teamleden. Feedback geven en 
ontvangen in die dialogen wordt belangrijker en 

— in tegenstelling tot de manier van werken op 
kantoor — het vereist dat we ons beter bewust 
zijn van welke communicatiemethoden het 
meest geschikt zijn voor welk soort gesprek.

We zullen deze verschuivingen en 
aandachtsgebieden opnemen in onze 
programma’s voor  leiderschapsontwikkeling  en 
in onze cultuur-activeringsplannen.
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2.4 WELZIJN
Werken op afstand vergroot de relevantie 
van welzijn. Omdat werkomgevingen minder 
gecontroleerd worden door de werkgever en 
de grenzen tussen werk en privé vervagen, 
moeten we onze werknemers ondersteunen 
en faciliteren om hun verantwoordelijkheid te 
nemen door voor zichzelf te zorgen en actief te 
werken aan mentaal en fysiek fit zijn. 

Momenteel vullen we de pijlers met nieuwe 
initiatieven, gericht op het succesvol zijn in de 
nieuwe Connected Way of Working 2.0. Deze 
zorgen ervoor dat we ons doel van plezier en 
vooruitgang bij elke verbinding nog beter gaan 
realiseren dan we vandaag de dag al doen.

MIND
Optimal control through mental 
resilience 

Mental strength is the key to rea-
ching your greatest potential. You 
need it to develop healthier self-
talk, to manage your emotions and 
to perform at your peak. It helps 
you become the best version of 
yourself. It’s important to provide 
support, knowing 1 in 10 young 
people experience a period of de-
pression. 

The realization of your own abilities; 
coping with the normal stresses of 
life, working productively, being 
able to build relationships and to 
contribute

BODY
The strongest connection is 
between body & mind

Physical and mental wellbeing go 
hand in hand; it improves your state 
of mind, boosts your energy levels, 
improves the quality of your sleep 
and is a great opportunity to sociali-
ze. Being physically healthy means 
our bodies are better equipped to 
fight an illness. 

The state of your body: Being in 
good physical shape, good stamina 
and optimal physical capacity. The 
lack of disabilities, illness and other 
physical discomforts. 

FINANCIAL 
Get and stay financially fit!

 
Financial wellbeing influences our 
physical, mental and social health. 
Therefor its important to stay finan-
cial fit. 32% of Dutch households 
have payment arrears. This can 
cause stress and can result in re-
duced ability to concentrate, lower, 
productivity and absenteeism (twi-
ce as high)

Being financially savvy: making 
informed choices, such that your 
finances are balanced in both the 
short and long term. Know when to 
call for help. 

SOCIAL
Grow through connection

Social connection brings enjoy-
ment, leads to higher self-esteem 
and empathy, it helps us regulate 
our emotions, can lower anxiety 
and depression, and improves our 
immune systems. We live busy lives. 
Often, our social connections fall 
by the wayside. This can put our 
health at risk. #Stayconnected

Your sense of belonging and being 
connected at work and in wider so-
ciety. Your role and status in society 
is a fundamental need and comes 
from what you do. 
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Dit Engelstalige overzicht uit het officiële, internationale beleid van VodafoneZiggo laat de belangrijkste pijlers zien van ons welzijnsbeleid.

https://www.vodafoneziggo.nl/verhalen/hybride-werken-het-nieuwe-wondermiddel/
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2.5 KANTOOROMGEVING & FACILITEITEN
Deze nieuwe manier van werken heeft uiteraard 
impact op onze kantooromgeving. Het aantal 
mensen in de gebouwen is van invloed, maar 
we zullen ook op de best mogelijke manier op 
de faciliteiten moeten inspelen, aangezien we 
overschakelen naar een ander type activiteit dan 
waarvoor het kantoor ontworpen is. Op basis 
van de aangewezen activiteiten en de persona’s 
beschreven in paragraaf 2.2 onderzoeken 
we nu de volgende veranderingen in onze 
kantoorruimtes:

1. Meer informele gebieden, vooral in 
contactcenters
2. Er zijn meer grotere vergaderruimten nodig
3. Er zijn meer faciliteiten vereist om virtuele 
vergaderingen op kantoor bij te kunnen 
wonen
4. Herdefinieer BU Home Base/Landing zone
5. Minder bureaus nodig in COPS /Desk 
Based Sales-locaties
6. Minder ‘landingsplaatsen’ nodig op 
CO- en Tech-locaties

2.6 VERGADERREGELS & RICHTLIJNEN VOOR 
PLANNING
Betere verbindingen zorgen voor plezier en 
vooruitgang. Daarom bieden we richtlijnen voor 
best practices en een reeks eenvoudige regels 

om een minimaal niveau van effectiviteit, welzijn 
en betrokkenheid te garanderen. Deze regels 
en richtlijnen kunnen verder worden verbeterd 
door teams op basis van hun uitdagingen en 
voorkeuren. Opgesplitst in twee onderdelen:
 
- Prestaties/efficiëntie: zorg ervoor dat onze tijd 
en moeite zo goed mogelijk wordt gebruikt, 
zodat we de beste resultaten kunnen leveren. 

- Welzijn: zorg ervoor dat we tijd kunnen 
vrijmaken om verbinding te maken, op te laden 
en te ontspannen, zodat we ons mentaal, fysiek 
en sociaal goed voelen.

Vergaderregels:
- Alle vergaderingen moeten een duidelijke  
agenda hebben en een vooraf gedeeld doel.

- Mensen worden alleen uitgenodigd of zijn 
alleen aanwezig als dit essentieel is voor de 
besluitvorming of om informatie uit de eerste 
hand te verkrijgen. Bijvoorbeeld om op de 
genomen beslissingen te reageren. Mensen 
kunnen ook worden uitgenodigd om onnodige 
vervolg-vergaderingen en coördinatie te 
minimaliseren en om complexe beslissingen te 
implementeren. In principe nemen niet meer 
dan 3 organisatielagen in één rapportagelijn 
deel aan één vergadering.

- Alle materialen/documenten moeten van 
tevoren online worden gedeeld.

- Deelnemers aan virtuele bijeenkomsten 
houden hun camera aan en nemen met 
onverdeelde aandacht deel.

- Notulen worden gedocumenteerd en online 
gedeeld, acties worden geregistreerd om 
ervoor te zorgen dat de follow-up wordt 
geautomatiseerd en beheerd met duidelijk 
eigenaarschap.

- Vergaderingen worden opgenomen of 
transcripties worden gedeeld (indien van 
toepassing en alleen beschikbaar in Teams) voor 
follow-up of voor degenen die niet aanwezig 
waren.
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Richtlijnen voor planning:
We zorgen ervoor dat we tussen de 
vergaderingen door tijd hebben om urgente 
berichten in te halen en ofwel van de ene 
vergaderruimte naar de andere te gaan, ofwel 
om onze benen te strekken wanneer we thuis 
werken. We starten vergaderingen met onze 
volle aandacht en op tijd. Daarom streven we er 
altijd naar om vergaderingen niet direct achter 
elkaar te plannen. Dit realiseren we met de 
volgende aanbevelingen:

- Plan na een bijeenkomst van > 45 minuten een 
pauze van 10 minuten.

- Bij vergaderingen van > 90 minuten wordt 
rekening gehouden met een comfortpauze.

- We plannen geen vergaderingen rond lunchtijd. 
Er moet voldoende tijd weg-van-het-scherm 
zijn om te kunnen lunchen, nieuwe energie 
op te doen, huishoudelijke taken uit te voeren, 
berichten in te halen en/of opnieuw contact te 
leggen met collega’s wanneer we op kantoor zijn.

- We plannen vergaderingen op kantoor tussen 
09.30 en 16.30 uur, zodat collega’s van andere 
locaties op tijd kunnen aankomen en vertrekken, 
tenzij teams gezamenlijk anders beslissen. We 
werken flexibel, maar alleen in het geval van 
uitzonderlijke omstandigheden houden we 
vergaderingen vóór 08.30 uur en na 18.00 
uur. Bovendien moeten mensen zich buiten 
deze uren niet verplicht voelen om te reageren 
op berichten die niet essentieel zijn voor de 
bedrijfscontinuïteit.
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Wilt u meer weten? Of wilt u verder praten met een adviseur?
Leg contact via www.vodafone.nl/zakelijk/contact.

http://www.vodafone.nl/zakelijk/contact

