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Voorwoord

Flexibel werken 
wordt de nieuwe 

norm
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S teeds meer organisaties kiezen voor een flexibele 
manier van werken. Ze willen besparen op huis-
vestingskosten, een bijdrage leveren aan een beter 

milieu, of een aantrekkelijke werkgever zijn die jonge pro-
fessionals autonomie, uitdaging en flexibiliteit biedt. Door 
de ontwikkelingen in de informatietechnologie is het steeds 
makkelijker om op afstand te werken. Maar hoe doe je dat 
als leidinggevende? Wat verandert er en wat vraagt dit van 
jou?
Heel vaak zeggen leidinggevenden dat het niet kan: je moet 
elkaar vaak zien om te weten of er goed gewerkt wordt en of 
het met iedereen goed gaat. Management by walking around 
voelt nog heel vertrouwd en dat lukt niet op afstand. Maar 
het is de vraag of dat zo is. We zijn er al zo lang aan gewend 
om met elkaar op kantoor zitten dat we het ons moeilijk 
anders kunnen voorstellen. Je wilt graag controle houden, 
misschien niet zozeer op hoe mensen hun werk op detail-
niveau uitvoeren, maar je wilt wel het gevoel hebben dat het 
goed loopt, dat het goed gaat met je mensen, dat je vooruit-
komt en de verwachting van de klant kunt waarmaken.
Een aantal jaren geleden was het crisis bij work21: de 
opdrachten liepen terug, projecten werden uitgesteld en 
medewerkers zaten op de bank te wachten op werk. Ik 
maakte me zorgen over de toekomst van mijn bedrijf. In 
zo’n situatie kun je ervoor kiezen mensen heel nauwkeu-
rig elk uurtje te laten boeken en met handige spreadsheets 
te analyseren hoe we onze tijd hebben besteed en hoe het 
anders zou kunnen. Maar ik kreeg destijds een uitstekende 
tip (van een controller nota bene): richt je blik naar buiten! 
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Daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in, maar dat vraagt 
vertrouwen, loslaten en gewoon doen!
Ik besloot om niet te proberen alles te bewaken met spread-
sheets, micromanagement, KPI’s, et cetera. In plaats daarvan 
gingen we open en eerlijk met elkaar in gesprek over wat er 
nodig was. We spraken wel een paar doelen en kaders af en 
gingen vervolgens aan de slag om de situatie te veranderen. 
Het was zo gaaf om te zien wat er toen gebeurde! Als team 
hielden we elkaar scherp met appjes, deelden we succes-
sen en lastige momenten, werkten we veel digitaal samen, 
gaven we feedback en leerden we van elkaar. Ik voelde me 
kwetsbaar, maar ook ontzettend gesteund. Achteraf vertelde 
een van de medewerkers dat ze het ook echt voor mij wilde 
doen. Ik had niet gedacht dat het zo goed zou werken. Wat 
een cadeau, wat een ervaring! En het heeft me geleerd: er is 
geen weg terug. Leidinggeven op afstand is echt een keuze, 
waarbij je elkaar moet vertrouwen, moet durven loslaten, 
met elkaar in gesprek moet gaan en moet bedenken wie jij 
wilt zijn als leider.

Over dit boek

Dit boek is bedoeld voor leidinggevenden die (gaan) stu-
ren op afstand en die willen leren hoe andere organisaties 
dat doen. Ook voor hr-adviseurs en hr-managers is het een 
nuttig boek, omdat zij leidinggevenden ondersteunen bij en 
adviseren over flexibel werken.
Je vindt hierin praktische handvatten en tips. Leidinggeven 
op afstand vraagt dat je jezelf goed kent: je waarden, je over-
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tuigingen en je sterke en zwakke kanten. En het vraagt ook 
om kennis van technologie: de hulpmiddelen die je kunt 
inzetten om leiding op afstand te geven.
Allereerst heb ik de belangrijkste redenen om flexibel en op 
afstand te werken op een rij gezet. Vervolgens is het boek 
opgedeeld in twee delen. Allereerst gaat het over werken op 
afstand, wat dit betekent voor medewerkers, wat het van jou 
als leidinggevende vraagt en hoe je kunt sturen op afstand. 
In het tweede deel vind je handvatten voor het maken van 
afspraken en hoe je kunt samenwerken, communiceren, 
kennis delen en in verbinding blijft als je op afstand met 
elkaar werkt. Tot slot kun je lezen hoe je aan de slag kunt 
met jouw team of organisatie.
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Inleiding

Waarom kiezen 
organisaties voor 
flexibel werken?
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D e ontwikkelingen op het gebied van technolo-
gie en communicatiemiddelen, zoals het werken 
met laptops, mobiele telefoons en tablets, maakt 

het voor kennisintensieve organisaties ook daadwerkelijk 
mogelijk om flexibel te werken. We kunnen op afstand 
vergaderen, online samenwerken aan documenten, digi-
taal samenwerken in processen of een keten, gegevens 
uitwisselen en relevante informatie en kennis vinden die 
nodig is om ons werk te doen. We hebben er geen papier 
meer bij nodig. Voor een vergadering hoef je niet per se 
naar kantoor; die kun je ook eenvoudig organiseren via 
bijvoorbeeld FaceTime, Microsoft Teams of telefonisch. Je 
haakt heel makkelijk je andere collega’s aan. Of je werkt 
samen in de cloud aan documenten. Je kunt tegelijkertijd 
in een bestand werken of je gebruikt de mogelijkheid om 
annotaties in documenten te maken om samen te wer-
ken. Klantinformatie wordt vastgelegd in CRM-systemen 
en facturatie gaat ook bijna helemaal digitaal. Er worden 
veel data vastgelegd waarmee je inzicht kunt krijgen en op 
basis waarvan je besluiten kunt nemen. De ontwikkelingen 
gaan snel en worden steeds slimmer. Er is bovendien veel 
keuze, afhankelijk van de mogelijkheden die de organisatie 
ter beschikking stelt.
Kortom: steeds meer organisaties kiezen voor een flexibele 
manier van werken. Daar hebben ze uiteenlopende rede-
nen voor, waarvan ik de belangrijkste vijf in dit hoofdstuk 
behandel.
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1. Lagere huisvestingskosten

Veel organisaties starten met flexibel werken omdat ze wil-
len bezuinigen op de huisvesting. De overheid bespaarde 
bijvoorbeeld op huisvesting, waardoor er niet bezuinigd 
hoefde te worden op de mensen. Dit betekent ‘indikken’, 
minder werkplekken op kantoor dan het aantal medewer-
kers. Veel organisaties kiezen voor 0,6 tot 0,9 werkplek per 
fte. Door de technologische ontwikkelingen kan dat ook 
en kunnen medewerkers flexibel werken. Flexibel werken 
kan dan betekenen dat medewerkers op kantoor geen eigen 
werkplek meer hebben, maar flexibel gebruikmaken van 
de beschikbare faciliteiten. Niet iedereen werkt elke dag 
– denk aan verlof, ziekteverzuim of parttime – zodat een 
eigen werkplek vaak helemaal niet nodig is. Vaak wordt er 
activiteitgericht gewerkt, waarbij medewerkers op basis van 
de activiteiten de werkplek kiezen die daar het best bij past. 
Soms worden er kantoortuinen ingericht met verschillende 
typen werkplekken. En medewerkers krijgen de mogelijk-
heid om elders, bijvoorbeeld thuis, te werken.
Als dit de enige reden is voor flexibel werken of leiding-
geven op afstand, is dat een valse start. Medewerkers erva-
ren dit als een negatieve reden. Ze voelen zich hierdoor 
gedwongen om elders te werken omdat er onvoldoende plek 
is en ze voelen zich niet welkom en serieus genomen in hun 
werk. Dat zijn volgens mij terechte aandachtspunten. Het 
is lastig om vanuit zo’n start mensen mee te krijgen in een 
verandering.
Natuurlijk is bezuiniging op huisvesting wel een belang-
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rijk aspect voor veel organisaties, zeker als bijvoorbeeld op 
woensdag of vrijdag het kantoor bijna leeg is. De ervaring 
leert echter dat flexibel werken dat knelpunt niet zomaar 
gaat oplossen; je zult met elkaar moeten bedenken hoe je 
het werk anders organiseert. Het helpt als het kantoor een 
plek is waar mensen graag naartoe komen omdat er ver-
schillende soorten werkplekken zijn, zodat medewerkers 
een plek kunnen kiezen die bij het werk past, inclusief een 
prettige werkomgeving, goede koffie en een lekkere lunch.
Een kostenpost waar wel duidelijk op bespaard kan worden, 
zijn de interne verhuiskosten. Als je een kantoor generiek 
inricht, uiteraard met verschillende typen werkplekken, 
maar niet specifiek voor bepaalde afdelingen of teams, 
scheelt dat veel interne verhuizingen en verbouwingen. Het 
is dan uniform en dus flexibel in gebruik. Maar let op: one 
size fits nobody. Het is belangrijk om te kijken wat past bij 
het type werk dat mensen doen en om daar waar nodig ver-
schil in te durven te maken. Daarnaast kun je, door elders 
werken mogelijk te maken, medewerkers zelf laten naden-
ken over wat bij hen past.

2. Minder files en vervuiling

Ook mobiliteit en het beperken van reistijd kan een reden 
zijn om flexibel werken in te voeren. Bij internationale 
organisaties wordt al vaak veel op afstand gewerkt, omdat 
de reisafstanden groot zijn. Hierdoor kan het aantal vlieg-
reizen enorm verminderd worden en kunnen mensen veel 
effectiever samenwerken. Steeds meer ondernemingen wil-
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len duurzaam werken en de roep om bewust met onze pla-
neet om te gaan klinkt steeds duidelijk.
Het terugdringen van woon-werkverkeer is niet alleen goed 
voor het milieu: minder reistijd betekent voor werknemers 
ook meer tijd voor bijvoorbeeld familie en sporten. Boven-
dien is in de file staan voor veel mensen een grote frustratie, 
zeker als het een vast onderdeel van je werkdag is. Want files 
beginnen steeds vroeger en eindigen steeds later. In 2019 
zijn er alweer verschillende filerecords gesneuveld en de 
verwachting is dat de groei van het wegverkeer de komende 
jaren fors doorzet en dus een grote kostenpost is voor veel 
bedrijven. Voor bedrijven en werknemers in de grote steden 
en de Randstad is het openbaar vervoer een goed alternatief, 
maar daarbuiten ben je soms toch op de auto aangewezen. 
Dan zijn flexibele werktijden een uitkomst om files te ver-
mijden. Ik ga zelf bijvoorbeeld vaak heel vroeg naar kantoor 
en als het lukt ruim voor de avondspits weer naar huis – of 
juist omgekeerd. Of ik start eerst vanuit huis en stap pas na 
de files in de auto. Uit onderzoek van EY blijkt dat de sociale 
impact van flexwerken groot is, ook doordat er minder ver-
keersongevallen zijn en veel minder tijd verloren gaat aan 
reizen. Tot slot neemt de CO2-uitstoot enorm af.

3. Sneller meebewegen met de markt

Van organisaties wordt tegenwoordig verwacht dat ze snel 
en flexibel kunnen inspelen op de vraag van hun klant of 
omgeving. Wetgeving verandert in rap tempo, mensen 
worden kritischer, markten worden grilliger. Organisaties 
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moeten complexe vraagstukken kunnen oplossen, waar 
nodig met andere spelers uit de markt. Om als organisatie 
snel te kunnen schakelen is het belangrijk dat de struc-
tuur en de medewerkers flexibel zijn. Steeds meer wer-
ken we samen in netwerken, en steeds vaker in verschil-
lende samenstellingen. Afhankelijk van het type werk/de 
opdracht waaraan je werkt, heb je met andere mensen te 
maken. Dan helpt het enorm als medewerkers gewend zijn 
om flexibel te werken.
Voor startende en kleine ondernemingen is het interessant 
om gebruik te maken van een flexibel kantoor. De kosten 
daarvan zijn laag, je maakt samen met andere ondernemin-
gen gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten en je hebt 
weinig opstartkosten en voorbereidingstijd nodig om aan 
de slag te gaan. De belofte is bovendien dat het leidt tot een 
vruchtbaar netwerk van samenwerkende ‘buren’.
Er zijn inmiddels veel mogelijkheden en ketens die dit aan-
bieden door heel Nederland. Je maakt gezamenlijk gebruik 
van een officemanager of receptie, printers, een goede kof-
fiebar en lunchvoorziening, ontvangst- en vergaderruimtes. 
Veel van deze kantoorconcepten zitten op verschillende plek-
ken in het land, zodat je ook nog eens met korting gebruik 
kunt maken van de faciliteiten van hetzelfde kantoor op 
een andere locatie. De afgelopen tien jaar is de wereldwijde 
markt voor flexibele kantoorruimte met gemiddeld dertien 
procent per jaar toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van 
vastgoedbeheerder CBRE. Deze kantoren zijn vooral te vin-
den in de grote steden. Voorbeelden zijn WeWork, HNK, 
Spaces en Tribes. Ze bieden vaak verschillende mogelijk-
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heden, zoals een eigen kantoor en/of gebruikmaken van 
flexibele werkplekken in open ruimtes. De gedeelde ruimtes 
en de entree zijn minder persoonlijk, maar zeker als je veel 
onderweg bent, medewerkers door het hele land wonen en 
je toch een basis zoekt, is dit een oplossing. Als je kiest voor 
een eigen ruimte, kun je deze vaak wel zelf inrichten of aan-
kleden zodat deze past bij jouw organisatie.
Of dit iets is voor jouw bedrijf, heeft natuurlijk alles te 
maken met het soort bedrijf dat je hebt en wat het best past 
bij jouw soort business. Wij zijn een adviesbureau waar 
de klant centraal staat. We werken daarom vooral veel bij 
onze klanten, want op die manier hoor je meer, weet je wat 
er speelt en kun je ook beter en gerichter adviseren. Dit 
betekent dat we elkaar niet dagelijks zien of spreken en dat 
leidinggeven veelal op afstand gebeurt. Bovendien willen 
we het reizen zo veel mogelijk beperken en slim organise-
ren. Vaak werken we daarom wel de hele dag op de locatie 
van de klant, maar zijn we misschien maar een deel van 
de dag voor die klant aan het werk. Vooraf bespreken we 
dit uiteraard met de klant en iedereen vindt het eigenlijk 
prima en begrijpelijk. Zo kan ik ook samenwerken met een 
collega bij die klant of delen we kennis. Soms hebben we 
zelfs ons teamoverleg op een klantlocatie en vertelt onze 
contactpersoon of opdrachtgever over het project of over 
bepaalde ontwikkelingen. Andersom organiseren we bij 
ons op kantoor kennisbijeenkomsten en nodigen we de 
klanten voor wie dit interessant kan zijn uit om daaraan 
deel te nemen.
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4. Makkelijker nieuwe mensen aantrekken

In een tijd waarin er genoeg banen te vinden zijn, kunnen 
organisaties verschil maken door als werkgever aantrekke-
lijker te zijn dan de concurrent. Flexibel werken past bij 
goed werkgeverschap als je een werkomgeving biedt die 
uitdagend en flexibel is, die vooroploopt of meegaat met 
haar tijd en die ruimte biedt aan wensen van medewer-
kers. Zeker in de huidige gespannen arbeidsmarkt is het 
van belang om talent binnen te krijgen én te houden. Veel 
organisaties in Nederland hebben inmiddels een vorm van 
flexibel werken ingevoerd en eigenlijk kun je gewoon niet 
achterblijven.
Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is dit belangrijk. Er 
wordt steeds meer druk uitgeoefend op mensen: in veel 
relaties werken beide partners, we vinden ons privéleven 
belangrijk en hebben de zorg voor kinderen, zijn mantelzor-
ger of hebben andere zorgtaken en we willen graag sporten 
en leuke dingen doen. Iedereen is druk en heeft zijn eigen 
agenda en afspraken en we moeten rekening houden met 
elkaar. Flexibel werken kan dan uitkomst bieden.
Verder heb je binnen de organisatie te maken met verschil-
lende behoeftes vanuit verschillende generaties. Millenni-
als vinden vrijheid en ruimte voor eigen ontwikkeling erg 
belangrijk en willen genoeg tijd kunnen besteden aan hun 
privéleven. De tijd is voorbij dat jongeren voor een grote 
organisatie wilden werken en gemakkelijk tachtig uur per 
week wilden draaien en daarvoor een grote bak geld kre-
gen. Zingeving, ontwikkeling en goed samenwerken zijn 
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voor millennials belangrijke thema’s bij het kiezen van een 
baan.
Als medewerkers een betere werk-privébalans hebben, 
neemt het personeelsverloop af. Dat heeft ook nog eens 
effect op de motivatie en betrokkenheid. Een internationale 
enquête toont aan dat 64 procent van de ondervraagden 
aangeeft meer energie in het werk te kunnen steken door 
nieuwe manieren van werken. De mogelijkheid om elders 
of thuis te werken is inmiddels een basisvoorziening gewor-
den.

5. Een hogere arbeidsproductiviteit

Als mensen thuis geconcentreerd kunnen werken, verhoogt 
dit hun productiviteit. Ze worden minder afgeleid en gaan 
ook vaak langer door. Dat blijkt ook uit diverse onderzoe-
ken. Vaak zeggen mensen die een dag thuis hebben gewerkt 
dat ze ontzettend veel hebben kunnen doen in minder tijd. 
Ze zijn productiever en ook tevredener over het werk dat ze 
hebben kunnen doen. Verschillende studies laten zien dat 
de gemiddelde productiviteit van een werknemer die ook 
thuiswerkt met dertien tot zestien procent toeneemt.1

Zo sprak ik iemand die als bedrijfsadviseur volledig vanuit 
huis werkt. Ze is bij de klant aan het werk of werkt thuis 
concepten uit. Elke zes weken is er overleg met collega’s op 
kantoor en ze zoeken elkaar onderweg op waar nodig. Ze 
werken multidisciplinair en gebruiken moderne commu-
nicatiemiddelen zoals WhatsApp, videobellen en samen-
werktools. Als je zo zelfstandig werkt, heb je veel discipline 
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nodig om je deadlines te halen, zei ze. Maar de combinatie 
met een gezin met opgroeiende tieners en de ruimte om de 
agenda zelf in te delen zijn ideaal. Ze wordt aangestuurd op 
targets en als je die haalt, maakt het niet uit hoe je je werk 
organiseert. Haar leidinggevende is wel altijd beschikbaar 
om te ondersteunen en werk te verdelen. Ze vertelde dat ze 
nooit meer anders zou willen.
Toch zijn er ook aandachtspunten: medewerkers die thuis-
werken, gaan vaak langer door en werk en privé lopen door 
elkaar en dat vindt niet iedereen even gemakkelijk.

Wrap-up

De grootste voordelen van flexibel werken voor een orga-
nisatie hebben vooral te maken met wendbaarder zijn in 
de manier waarop je op de markt kunt inspelen en met de 
snelheid die je kunt maken. Huisvesting kan veel slimmer 
worden gekozen en ingericht, de reistijd kan enorm worden 
teruggedrongen en je kunt veel efficiënter met tijd omgaan. 
De tevredenheid van medewerkers neemt toe doordat ze 
meer autonomie ervaren in hoe ze hun werk kunnen orga-
niseren. Een voorwaarde om op afstand te kunnen werken 
is dat de benodigde middelen en tools beschikbaar zijn en 
dat er goede afspraken zijn over hoe je met elkaar samen-
werkt. Belangrijk hiervoor is dat het onderdeel is van de 
visie van je organisatie. Waar wil je naartoe en hoe helpt een 
flexibele manier van werken (en dus ook op afstand kunnen 
werken) daarbij?



20  |  LEIDINGGEVEN OP AFSTAND



INLEIDING • wAArOm kIEzEN OrGANISATIES VOOr FLExIbEL wErkEN?  |  21

Deel I

Werken op 
afstand
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Hoofdstuk 1

Wat zijn de 
uitdagingen van 
leidinggeven op 

afstand?
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O rganisaties besteden vaak veel aandacht aan de 
praktische kant van flexibel werken, zoals huis-
vesting en ICT. Besparing op huisvesting, het aan-

passen van het gebouw en het bieden van nieuwe ICT zijn 
echter vooral middelen om organisatiedoelstellingen te rea-
liseren en geen doelen op zich. Flexibel werken moet bij-
dragen aan de visie en de doelstellingen van de organisa-
tie. Als de implementatie van flexibel werken eigenlijk gaat 
over bezuiniging op huisvesting, hebben medewerkers dat 
snel door: je kunt er dan maar beter open en eerlijk over 
zijn. Voor medewerkers voelt dat als ‘dingen’ afpakken. 
Als het een fundamentele keuze is om het werk anders en 
effectiever te organiseren omdat je sneller wil inspelen op 
de behoefte van de markt, slimmer gebruik wilt maken van 
data en medewerkers meer autonomie wilt geven, dan heb 
je een heel andere boodschap. En dat vraagt om ander lei-
derschap, omdat je met andere uitdagingen te maken krijgt.
Vaak wordt onderschat hoe gehecht mensen zijn aan de tra-
ditionele manieren van samenwerken, communiceren en 
organiseren. Ze zijn vaak huiverig voor verandering, zeker 
als daar nieuwe vaardigheden en technologie bij komen kij-
ken waarvan mensen niet goed weten wat die gaan bren-
gen. Vaste patronen geven houvast en het is vaak moeilijk 
voor te stellen wat de veranderingen concreet opleveren. 
Medewerkers meekrijgen in een moderne manier van wer-
ken is daarom essentieel. De eerste stap voor dat draagvlak 
is om de uitdagingen van flexibel werken eerlijk te benoe-
men. In mijn ervaring zijn dat er vijf, die ik in dit hoofdstuk 
bespreek.
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1. Voor voldoende contactmomenten zorgen

De sociale cohesie verandert. Doordat je als leidinggevende 
niet meer dagelijks je medewerkers ziet, mis je contact en 
hoor je minder wat er speelt. Dat geldt ook voor collega’s 
onderling. Er is ook minder sociale controle. Mensen kun-
nen gemakkelijker uit beeld verdwijnen of in een soci-
aal isolement raken en als het dan niet zo goed gaat met 
iemand, kan het lang duren voordat je dat doorhebt. Het 
past ook niet bij iedereen. Voor leiderschap is het ontzet-
tend belangrijk dat je goed aanvoelt hoe mensen in hun vel 
zitten, dat je hen in de ogen kunt kijken, hun houding en 
gedrag kunt zien, en kunt horen hoe het met hen gaat. Dat 
wordt echt anders als je elkaar minder vaak ziet en vraagt 
ook iets anders van jou als leidinggevende. Je zult alert moe-
ten zijn op andere signalen: in een telefoongesprek, in een 
video-call, of als je een tijdje weinig of geen contact hebt 
met een medewerker. Je zult een goede mix moeten vinden 
tussen daadwerkelijk ontmoeten en op afstand contact heb-
ben. En als je elkaar minder vanzelfsprekend ziet op kan-
toor, vraagt het meer organisatie om met iedereen in con-
tact te blijven. Spontane ontmoetingen bij de koffieautomaat 
zijn er nauwelijks en moet je meer organiseren. Overleg en 
afstemming zul je langer vooruit en beter moeten plannen 
en regelen. Je moet ook afspraken maken over een sociaal 
minimum: voor welke overleggen kom je daadwerkelijk bij 
elkaar en wat is minimaal nodig om goed te kunnen samen-
werken? De verwachtingen van beide kanten moeten helder 
zijn en ook goed onderbouwd. Daarnaast is het belangrijk 
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om regelmatig te toetsen of het nog voor iedereen werkt. 
Wees ook inventief: er zijn zoveel (inspirerende) plekken 
waar je kunt afspreken met elkaar, dat hoeft niet altijd op 
kantoor te zijn, maar kan ook in een restaurant of bar om de 
hoek, op een inspirerende vergaderlocatie of bij jou of een 
collega thuis.

2. Op scheve gezichten letten

Niet voor elk type werk is het mogelijk om elders te werken. 
Als je nog veel met papieren dossiers werkt of een ‘natte’ 
handtekening nodig hebt voor het ondertekenen van docu-
menten, is het lastig om op afstand te werken. Je zult dan 
eerst je processen moeten digitaliseren, bestanden digitaal 
beschikbaar moeten stellen en waar nodig de mogelijkheid 
moeten bieden om digitaal te ondertekenen. Niet elk soort 
werk leent zich voor werken op afstand. Het is goed om je 
daar bewust van te zijn, onderscheid te durven maken en 
dit duidelijk te communiceren. Medewerkers vinden anders 
dat ze net als andere collega’s ook recht hebben op thuis-
werken, terwijl hun werk iets anders vraagt. Het werk moet 
leidend zijn. Tegelijkertijd voelen medewerkers die flexibel 
of thuiswerken zich soms achtergesteld. Ze hebben bijvoor-
beeld het gevoel dat ze minder worden gezien, minder kans 
hebben op promotie of meer het mikpunt zijn van roddels. 
Flexibel werken is heel erg maatwerk. Ieder mens is uniek 
en heeft andere wensen en behoeften en dat geldt ook voor 
jou als leidinggevende: maak het bespreekbaar en wees dui-
delijk over resultaten en afspraken.
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Er zijn ook medewerkers die het helemaal niet fijn vinden 
en graag gewoon dagelijks naar kantoor komen op vaste tij-
den. Ook dat is prima. Sommige medewerkers vinden de 
vrijheid en ruimte misschien lastig, gaan thuis andere din-
gen doen dan werken en worden daar snel afgeleid.
Als het niet goed gaat met medewerkers, of als een mede-
werker er niet goed mee omgaat, is het belangrijk dat je het 
gesprek hierover aangaat en oplossingen zoekt. Vaak spelen 
er op de achtergrond veel meer dingen mee of heb je al lan-
ger vraagtekens bij de houding of het gedrag van betreffende 
medewerker. Je moet als leidinggevende ook kunnen zeggen 
dat het niet akkoord is om elders te werken en dat je iemand 
gewoon op kantoor verwacht. Het is wel belangrijk dat je 
goed kunt uitleggen waarom je dat wilt. Dat gesprek aan-
gaan vinden veel leidinggevenden lastig, maar het is ontzet-
tend belangrijk om deze gesprekken te voeren, te bespreken 
waarom die medewerker wel of niet de ruimte krijgt om het 
zelf in te vullen, en af te spreken hoe je hier gezamenlijk aan 
werkt. Soms zien we dat leidinggevenden hierdoor terug-
houdend zijn tegenover alle medewerkers, terwijl er maar 
één medewerker is over wie ze zich daadwerkelijk zorgen 
maken.
Binnen organisaties horen we soms ook dat het werk vertra-
ging oploopt doordat mensen elders of thuis werken. Ver-
gaderingen en afspraken worden alleen gepland op dagen 
dat medewerkers op kantoor zijn, waardoor het soms langer 
duurt voordat ze bij elkaar komen en het werk vertraging 
oploopt. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
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3. Balans in de gaten houden

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die thuiswerken, snel-
ler geneigd zijn langer door te gaan of extra tijd te werken. 
Van werknemers werken vooral leidinggevenden, ICT’ers 
en mensen in pedagogische beroepen thuis. Ook werken 
veel zelfstandigen vaak vanuit huis. Werk kunnen afmaken, 
geconcentreerd kunnen werken en e-mail kunnen lezen en 
verwerken zijn belangrijke redenen om thuis te werken.
Incidenteel thuiswerkenden werken vaker over dan mede-
werkers die niet of nauwelijks thuiswerken. Thuiswerkers 
hebben daardoor niet per definitie een betere werk-privé-
balans. Ze hebben vaak een hoge werkdruk en kiezen er 
daarom voor om thuis te werken, waar ze al snel langer 
doorgaan. Werk en privé lopen meer door elkaar heen. Voor 
de ene medewerker is dat prima, terwijl een andere hier-
door continu druk voelt of helemaal niet kan stoppen met 
werken.
Misschien herken je het zelf: je gaat ’s avonds nog even wat 
lezen of dat ene mailtje beantwoorden en voordat je het 
weet, ben je een uur verder, omdat je ook meteen wat andere 
zaken wegwerkt. Prima, zolang je het maar in evenwicht is 
en je niet steeds iets extra’s doet. Soms voelen medewerkers 
zich ook verplicht om altijd maar bereikbaar te zijn en zijn 
ze continu bezig met het lezen en beantwoorden van e-mails 
terwijl dat helemaal niet nodig is.
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4. Kantoortuin slim inrichten

Flexibel werken gebeurt vaak vanwege bezuinigingen op 
kantoorkosten. Het kantoor krijgt dan open werkplekken, 
of kantoortuinen worden afgewisseld met concentratie-
werkplekken, overlegplekken en belcellen. Er is veel te doen 
over kantoortuinen, en ook hier geldt dat het goed is om te 
bedenken wat past bij het type werk en de mensen die er 
werken. Uit recent onderzoek van Harvard blijkt dat kan-
toortuinen productiviteit en samenwerken in de weg staan. 
Mensen voelen zich minder vrij om zich uit te spreken en 
gaan daardoor meer mailen. En dat is nou precies niet wat je 
wilt – e-mail is geen geschikte manier om samen te werken. 
De verrassende conclusie van het rapport was dat thuiswer-
ken mensen productiever maakt, dat ze elkaar op andere 
manieren gaan opzoeken en naar kantoor komen om elkaar 
te ontmoeten.
Misschien zijn open werkplekken en kantoortuinen bij uit-
stek geschikt voor geconcentreerd werk als ze zo zijn inge-
richt dat mensen vanzelf zachter gaan praten. De ruimtes 
eromheen zou je dan kunnen gebruiken voor samenwer-
ken, overleggen, bellen, et cetera. Er zijn inmiddels heel 
veel ervaringen met en oplossingen voor flexibele kanto-
ren, zoals wanden die het geluid absorberen waardoor het 
wordt gedempt. Je kunt het kantoor zo indelen dat je ver-
schillende zones hebt voor verschillend soorten werk: ont-
moeten, samenwerken, ontspannen en concentreren. Denk 
bij concentreren bijvoorbeeld echt aan stil werken, zonder 
radio (of met oortjes) en zonder telefoon. En denk bij ont-
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spannen aan zitjes, een grote eettafel, goede koffie en thee, 
vers fruit, een tafeltennis- en een voetbaltafel, en dan wel 
echt afgeschermd, zodat de anderen er geen last van heb-
ben.
De laatste tijd wordt er veel gepubliceerd over flexibele kan-
toren. Helaas wordt daarbij veelal de nadruk gelegd op de 
nadelen en de negatieve ervaringen. Toch geeft het over-
grote deel van de mensen aan dat ze blij zijn met de moge-
lijkheden en de keuzevrijheid die deze kantoren bieden. 
Niet voor niets kiezen ook veel jonge bedrijven voor een 
dergelijk concept.

5. Digitale middelen op orde

Om goed op afstand of flexibel te kunnen werken heb je 
digitale middelen en software nodig. Terwijl bij een kapper 
het gereedschap bestaat uit een goede schaar en bij een tim-
merman een goede hamer essentieel is, is voor een profes-
sional zijn laptop of tablet en telefoon heel belangrijk. Hij 
zou ook de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen wat 
bij hem past, misschien twee of drie opties waaruit hij zijn 
keuze kan maken; dit past ook bij autonomie. En dan gaat 
het niet alleen om de keuze voor een apparaat, maar bij-
voorbeeld ook een tas, rugzak of trolley. Ook moet er soft-
ware beschikbaar zijn om op een laagdrempelige manier 
digitaal te kunnen samenwerken, zodat mensen altijd en 
overal bij de data kunnen die ze nodig hebben om hun werk 
goed te doen en op afstand kunnen vergaderen met collega’s 
of mensen buiten de organisatie, als dat nodig is.
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Wrap-up

Er zijn zeker ook nadelen aan flexibel werken. Je kunt mede-
werkers gemakkelijker uit het oog verliezen waardoor je 
minder snel kunt bijsturen en problemen groter worden dan 
nodig. Je zult echt aandacht moeten besteden aan de soci-
ale cohesie en verbinding – dit gaat minder vanzelf – en de 
wijze waarop je samenwerkt en kennis deelt. Ook past het 
niet bij iedereen. Het vraagt om een andere manier van lei-
dinggeven en oog houden voor wat er bij medewerkers leeft. 
Verder is het bij de keuze of inrichting van een kantoor goed 
om kritisch te kijken wat er nodig is om optimaal te werken. 
Het belangrijkste uitgangspunt zou moeten zijn hoe flexibel 
werken en leidinggeven op afstand bijdragen aan de doel-
stellingen van jouw organisatie of team. Flexibel werken 
is geen doel op zich, maar zou moeten voortkomen uit de 
visie van de organisatie, de manier waarop je de organisatie 
inricht, hoe je succesvol kunt zijn en de visie op leiderschap 
en goed werkgeverschap. En als je op afstand wilt kunnen 
werken, heb je digitale middelen nodig om dit proces goed 
te ondersteunen.
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Hoofdstuk 2

Wat vraagt werken 
op afstand van 
medewerkers?
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D e mogelijkheid om zelf te kiezen hoe je je werk 
organiseert en dus ook waar en wanneer je werkt, 
geeft medewerkers een groot gevoel van vrijheid en 

autonomie. Ze worden serieus genomen en krijgen de ver-
antwoordelijkheid en de kans om het werk zo in te richten 
dat het goed bij hen past. Medewerkers zijn hierdoor gemid-
deld meer tevreden en minder vaak ziek en de productiviteit 
gaat ook nog eens omhoog als ze ook elders of thuis kunnen 
werken. Wat wil je nog meer?
Werken op afstand biedt mensen ook andere voordelen. 
Veel medewerkers ervaren een grote (werk)druk. Er wordt 
van alles verwacht, en niet alleen op het werk. (Mantel)zorg, 
gezin, kinderen, een leven lang leren en ontwikkelen: er rust 
veel op ieders schouders. Iedereen heeft een persoonlijke 
voorkeur voor de manier waarop hij zijn leven inricht en 
organiseert. De mogelijkheid om flexibeler met je werk om 
te gaan, meer regie te hebben, biedt veel mensen mogelijk-
heden om het anders te organiseren. Medewerkers die thuis-
werken, ervaren meer vrijheid en ruimte om zelf te organi-
seren, maar ze voelen tegelijkertijd soms ook meer stress en 
druk. Flexibel werken vraagt om een nieuwe werkstijl die 
past in de eenentwintigste eeuw. In dit hoofdstuk staan we 
stil bij de negen aandachtspunten voor de medewerkers.

1. Eigen regie

Eigen regie gaat niet alleen over kiezen waar je werkt, maar 
allereerst over waaraan je werkt en vooral hoe je dat orga-
niseert. We komen uit een industrieel tijdperk waarin men-
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sen soms als marionetten werden gezien die je kunt inzetten 
voor taken. Hoe strakker gemanaged, hoe kleiner de kans 
op fouten en hoe hoger de productiviteit. Elementen die 
in vroeger tijden succesformules waren, werken niet goed 
meer. Bovendien wordt inmiddels steeds meer productie-
werk geautomatiseerd en dat is maar goed ook: de kans op 
fouten neemt enorm af. Wat overblijft, zijn complexe vraag-
stukken en integrale opdrachten waarvoor vakmanschap 
noodzakelijk is. En er ontstaan allerlei nieuwe banen en 
kansen. Flexibel werken vergt een andere mindset en een 
nieuw paradigma. We hebben nieuwe vaardigheden nodig, 
ook wel 21st-century skills genoemd. Het gaat hierbij om 
vaardigheden als samenwerken en cocreatie, creativiteit en 
voorstellingsvermogen, kritisch denken en probleemoplos-
send vermogen. Deze vaardigheden maken mensen uniek 
en zorgen dat ze de juiste keuzes kunnen maken en beslis-
singen kunnen nemen. Er is bijvoorbeeld veel informatie 
voorhanden die we kunnen gebruiken om goede beslis-
singen te nemen, waarvoor mensen data moeten kunnen 
analyseren en de waarde ervan moeten kunnen beoorde-
len, deze in een context moeten kunnen plaatsen en keuzes 
moeten kunnen maken.
Het hebben van eigen regie vraagt niet alleen om een grote 
eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, maar ook om 
zelfinzicht: wat vind ik belangrijk en waar ben ik goed in of 
waar heb ik juist hulp bij nodig?
Een aantal jaren geleden gaf ik voor een klant een time-
managementtraining. Er was een deelnemer die door zijn 
leidinggevende was gestuurd omdat het allemaal wel wat 
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efficiënter en productiever kon. Maar doorvragend kwam 
ik erachter dat de werkdruk enorm hoog was en dat was 
met een timemanagementcursus niet op te lossen. Tijdens 
de eerste dag kijk ik altijd met de deelnemers waarom ze dit 
werk doen, wat hun drijfveren en waarden zijn, zodat ze op 
basis daarvan heel gericht doelen kunnen opstellen en focus 
hebben. Deze deelnemer had echter heel andere ambities: 
ooit wilde hij een duikschool starten in de Cariben, en daar 
was geld voor nodig. Ik vind het mooi als mensen ambi-
ties hebben en ervoor gaan, maar dit was niet bespreekbaar 
met zijn leidinggevende. De tweede dag van de training was 
deze deelnemer helaas afwezig door ziekte. Een jaar later 
gaf ik weer zo’n training en tot mijn verbazing was dezelfde 
persoon er weer en was hij weer gestuurd door zijn leiding-
gevende. In dit geval was het effect van de training is niet zo 
groot. Het was veel beter geweest als hij en zijn leidingge-
vende in gesprek waren gegaan over wat er echt aan de hand 
was (hoge werkdruk en andere ambities) en naar gerichte 
oplossingen hadden gezocht.
Wat was ik verrast toen ik nog eens twee jaar later via de 
mail een uitnodiging kreeg om op bezoek te komen in de 
Cariben voor een duikcursus. Hoe gaaf is dat! Ik word er 
altijd blij van als mensen een droom hebben waar ze niet 
alleen maar van drómen.
Ook als leidinggevende kun je hier alleen maar heel blij mee 
zijn. Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde 
organisatie. Uiteraard mag je verwachten dat ze in de peri-
ode dat ze voor jouw organisatie werken een zinvolle bij-
drage leveren; mensen kiezen er immers niet voor niets 
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voor om juist bij jouw organisatie te werken. Ze willen zin-
vol bezig zijn en waarde toevoegen. Maar de gesprekken die 
je met elkaar hebt, worden anders als je weet wat iemand 
echt wil en vaak zijn er best mogelijkheden om daaraan bij 
te dragen. Als deze medewerker dan daadwerkelijk een vol-
gende stap zet en jij hebt daaraan bijgedragen, zal hij een 
goede ambassadeur zijn van jouw organisatie.
Zo hebben wij een tijd een medewerker gehad die zich hele-
maal ging richten op vitaliteit. Nu is vitaliteit een belang-
rijk thema in wat we doen – het gaat tenslotte om vitale 
medewerkers en vitale teams – maar er zijn heel gespecia-
liseerde bedrijven die medewerkers begeleiden en coachen 
op weg naar een gezonde leefstijl. Op een gegeven moment 
ontstonden er andere behoeftes en uiteindelijk begon deze 
medewerker voor zichzelf. Maar de periode waarin ze bij 
work21 werkte, heeft ze veel op het vlak van vitaliteit ont-
wikkeld en daar klanten mee kunnen helpen. En we hebben 
hier als team veel van geleerd. De logische volgende stap 
was voor haar zelfstandigheid, maar we hebben nog steeds 
goed contact en werken samen waar dat mogelijk is.
Bij eigen regie hoort ook dat een medewerker keuzes kan 
maken, maar ook de consequenties daarvan overziet en 
accepteert. Dat betekent dat zaken niet zomaar op het bordje 
van een ander gelegd kunnen worden, maar dat iemand het 
zelf echt wil en kan aanpakken.

2. Growth mindset

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck (2006) heeft 



2 • wAT VrAAGT wErkEN OP AFSTAND VAN mEDEwErkErS?  |  37

onderzoek gedaan naar de motivatie van medewerkers en 
concludeerde dat er twee typen mindsets zijn die ze kun-
nen hebben. In haar benadering gaat ze uit van een fixed 
mindset (vast, statisch) en een growth mindset (groeien, ont-
wikkelen). Mensen met een fixed mindset geloven dat hun 
talenten en vermogens vastliggende eigenschappen zijn. 
Deze mindset kan mensen beperken in succes doordat ze 
vasthouden aan wat ze nu kunnen en bang zijn om fouten 
te maken, omdat dat bewijst dat ze onvoldoende talent of 
aanleg hebben. Met een fixed mindset zijn mensen niet bezig 
met ontwikkeling en groei, maar gericht op het voorkomen 
van fouten om vooral niet ‘door de mand te vallen’. Mensen 
met een growth mindset geloven dat ze hun talenten en ver-
mogens kunnen ontwikkelen door inzet, ontwikkeling en 
volharding. Ze zijn leergierig en durven kansen te benutten, 
te experimenteren en te leren van de resultaten. Zij hebben 
lef, durven meer te ondernemen, kunnen beter met weer-
stand omgaan en blijven zichzelf uitdagen. Het lijkt mis-
schien soft, maar het is keihard: goed is niet goed genoeg 
voor hen.
Als basis gelden persoonlijke overtuigingen en het hebben 
van focus. Een growth mindset helpt als je zelf de regie wilt 
nemen en past daarom goed bij medewerkers die flexibel 
werken. Medewerkers die onzeker zijn, tegen (nieuwe) din-
gen opzien, bang zijn om te falen, zich opgejaagd voelen, 
ongerust zijn en snel teleurgesteld zijn, hebben meer een 
fixed mindset en zullen ook meer moeite hebben met de 
vrijheid en de verantwoordelijkheid die passen bij elders 
werken. Ze hebben meer stimulans, bevestiging en moti-
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vatie van hun omgeving nodig. Managers met een growth 
mindset staan open voor feedback en kritiek van mede-
werkers en willen daarvan leren. Ze geloven in de groei 
en ontwikkeling van mensen. Ze moedigen medewerkers 
aan zichzelf te ontwikkelen, te verbeteren en te coachen en 
volgen medewerkers hierin. Interessant is om na te gaan 
of je zelf meer een growth of een fixed mindset hebt. Het 
is gelukkig geen vaststaand gegeven, je kunt een growth 
mindset ook ontwikkelen. En als je als leidinggevende van-
uit een growth mindset ontwikkelt, voelen medewerkers 
zich vrijer om kennis en vaardigheden te delen, en fouten 
te zien als kansen om te leren. Ook zal er meer ruimte zijn 
voor diversiteit; je hebt immers verschillende typen men-
sen nodig om succesvol te zijn. Leidinggevenden met een 
growth mindset denken vanuit kansen en mogelijkheden in 
plaats van beperkingen. Ze denken dat iets nóg niet lukt, in 
plaats van dat iets niet lukt.

3. Organisatievermogen

Flexibel werken gaat niet alleen over het nemen van de 
eigen regie, maar ook over hoe je als medewerker je werk 
effectief organiseert: dáár werken waar het handig is, waar 
je het meest kunt bereiken en waar je prettig kunt werken. 
Hiervoor is het nodig dat de medewerker inzicht heeft in 
wat er nodig is voor het werk/de opdracht, en wat de moge-
lijkheden zijn om dit werk effectief en slim te organiseren. 
Digitale middelen maken het mogelijk om het werk op een 
slimme manier te organiseren en om op afstand te werken. 
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Slim gebruikmaken van digitale middelen betekent dat je 
afspraken hebt gemaakt over hoe je samenwerkt en waar 
je welke informatie bewaart en deelt. Het gaat er ook over 
dat je van elkaar weet waar iedereen mee bezig is en zorgt 
dat deze informatie ook voor anderen toegankelijk is om te 
voorkomen dat mensen op verschillende plekken met het-
zelfde bezig zijn.
De keuze voor kantoor of thuis en al dan niet werken tus-
sen negen en vijf zijn onderdelen van flexibel werken, maar 
het is ook belangrijk om het zo te organiseren dat je opti-
maal kunt werken op basis van je activiteiten. Om flexibel 
te werken is het belangrijk dat medewerkers weten wat er 
van hen wordt verwacht, aan welke doelen ze werken en 
welke resultaten dat moet opleveren. Op basis daarvan is er 
ruimte om zelf na te denken over waar en wanneer je werkt 
en wie je nodig hebt om dat werk te doen. Dit betekent dat 
medewerkers beter moeten leren plannen en afstemmen. En 
als er ook veel ad hoc gebeurt, vraagt het van medewerkers 
een flexibele werkhouding, zodat ze zich kunnen aanpassen 
aan wat nodig is. We noemen dit ook wel zelfmanagement 
voor gevorderden. Medewerkers vinden dat best lastig. Een 
medewerker vertelde me dat ze nog niet zo flexibel werkte, 
dus niet elke keer een andere werkplek koos op kantoor en 
ook niet graag thuiswerkte. Omdat ze het gevoel had dat dat 
wel allemaal de bedoeling was, voelde het voor haar continu 
als falen. Dat is natuurlijk jammer, want telkens een andere 
werkplek moeten kiezen op kantoor is geen doel op zich. 
Het middel schiet dan het doel voorbij. In haar werk, haar 
vak, was ze juist heel flexibel, maar als ze op kantoor was, 
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had ze vaak voorkeur voor een bepaalde werkplek en die 
was ook vaak beschikbaar. Ze vond het geen enkel probleem 
als daar een collega zat, dan zocht ze gewoon een andere 
plek. Blijkbaar was het idee ontstaan dat je niet vaker op 
dezelfde plek mocht zitten en gaf haar dit ook nog eens het 
gevoel dat ze het niet goed deed.
Medewerkers hebben niet alleen vaardigheden nodig met 
betrekking tot het plannen en organiseren van het werk en 
het kunnen werken met de digitale middelen, maar ook 
zelfkennis over hun sterke en zwakke punten in relatie tot 
flexibel werken. Als een medewerker bijvoorbeeld weet dat 
hij thuis snel wordt afgeleid, is het handig de werkplek zo 
in te richten dat er minder afleiding is of te kiezen voor een 
werkplek in de omgeving.
Persoonlijk vind ik het heel prettig dat ik kan kiezen hoe 
ik mijn werk organiseer. Ik vind het altijd fijn om vroeg te 
starten, voor de files uit te rijden, en ik ben dan ook vaak 
vroeg op locatie van een klant. Zo kan ik op mijn gemak een 
bijeenkomst voorbereiden of andere zaken uitwerken. Som-
mige collega’s hebben dat ritme ook, soms zijn we al om zes 
uur in de ochtend aan het chatten via Teams. Andere col-
lega’s hebben een heel ander bioritme, starten later en gaan 
ook langer door. Het is belangrijk dat je dat van elkaar weet 
en rekening met elkaar houdt. Natuurlijk heb ik makkelijk 
praten, in ons werk kan dat vaak. Maar ook vaak niet, door-
dat we veldonderzoek doen, cocreëren met onze opdracht-
gever en doelgroep, afstemmen of bijeenkomsten of work-
shops geven – dan geldt uiteraard: afspraak is afspraak. 
Maar juist doordat je zelf de planning regelt en de afspraken 
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met de opdrachtgever maakt, heb je ruimte en veel eigen 
verantwoordelijkheid.
Soms zijn leidinggevenden bang dat medewerkers op onhan-
dige tijden willen werken, bijvoorbeeld op zaterdagmid-
dag zodat ze op dinsdagmorgen kunnen sporten. Maar in 
de praktijk komt dit nauwelijks voor. Medewerkers werken 
graag wanneer collega’s en mensen in hun omgeving ook 
aan het werk zijn. Leidinggevenden zijn verder vaak bang 
dat medewerkers er de kantjes van aflopen en bijvoorbeeld 
thuiswerken en tegelijk de kinderen opvangen. Dat zou inci-
denteel natuurlijk best kunnen, bijvoorbeeld bij ziekte. Vaak 
verschuift die medewerker zijn werkdag dan of neemt hij 
in overleg achteraf alsnog vrij. Veel medewerkers die thuis 
kunnen werken, werken eerder meer. Als er kinderen naar 
school gebracht moeten worden, is het fijn dat dit kan en 
ze de ene dag later kunnen starten en langer doorgaan, ter-
wijl het op een andere dag omgekeerd is. Het is ook handig 
als medewerkers ’s  ochtends voor het werk willen sporten 
of tijdens een thuiswerkdag naar de tandarts of huisarts 
gaan; ze hoeven dan geen vrij te nemen en kunnen gewoon 
iets langer doorwerken. In het organiseren van het werk is 
flexibiliteit een belangrijke voorwaarde waar zowel leiding-
gevende als medewerkers profijt van hebben. Als er ruimte 
is en collega’s hebben de bereidheid elkaar te helpen, zal er 
in geval van nood of een acute situatie ook bijgesprongen 
worden om iets voor elkaar te krijgen.
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4. Zelfvertrouwen

Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn een belangrijke basis 
om flexibel te kunnen werken. Als medewerkers weinig 
vertrouwen ervaren in hun organisatie, is de kans groot 
dat hun zelfvertrouwen ook niet heel groot is. Zelfvertrou-
wen heeft te maken met zelfkennis, vertrouwen in wat je 
kunt en weten wat je ontwikkelpunten zijn. Zelfvertrouwen 
gaat ook over weten wat je nu kunt en wat je nog niet kunt 
maar wel wilt gaan beheersen, mét doorzettings- en incas-
seringsvermogen. Een realistisch beeld van jezelf en daar 
eerlijk over communiceren wekt vertrouwen en geeft je 
zelfvertrouwen. Om zelfvertrouwen te ontwikkelen is ver-
trouwen nodig.
Vertrouwen en zelfvertrouwen binnen een team of organi-
satie zorgen voor betere resultaten. Ze dragen bij aan een 
gezonde werkrelatie en meer werkplezier. Om vertrouwen 
te ontwikkelen is het van belang dat de visie en doelen dui-
delijk zijn en ook wat er van mensen wordt verwacht. Het 
helpt als er heldere processen zijn en transparant wordt 
samengewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht 
is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Het helpt als 
iedereen zijn agenda open heeft staan en up-to-date houdt, 
bestanden deelt, ook als ze nog in concept zijn, en zicht-
baar is voor de collega’s, leidinggevende en organisatie. Niet 
om te bewijzen dat je nuttig aan het werk bent, maar om 
gemakkelijk vindbaar en benaderbaar te zijn. Het krijgen 
van ruimte en de mogelijkheid om te leren en ontwikkelen 
helpt bij het krijgen van zelfvertrouwen.
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5. Persoonlijk leiderschap

Over persoonlijk leiderschap is veel geschreven. Het gaat 
over de vaardigheid om de eigen regie te voeren. Dankzij 
persoonlijk leiderschap zijn medewerkers in staat keuzes 
te maken en prioriteiten te stellen, maar dat kan alleen als 
je weet wat voor jou echt belangrijk is: datgene waar je in 
gelooft (hart), datgene wat je weet (hoofd) en datgene wat je 
doet (handen).
Om richting te geven aan de persoonlijke ontwikkeling 
gebruiken veel organisaties iets als een persoonlijk ontwik-
kelingsplan (POP). We zien in de praktijk dat zo’n POP 
toekomstige taken, trainingen en een mogelijke promotie 
beschrijft, maar die zijn vaak nauw gelieerd aan de hui-
dige rol, het huidige team of de huidige organisatie. Van 
medewerkers wordt vaak verwacht dat ze jaarlijks hun POP 
schrijven. Die plannen bieden waardevolle informatie, waar 
echter niet altijd veel mee wordt gedaan. Zo hoorde ik eens 
van een medewerker dat hij zijn POP van het jaar daarvoor 
had gekopieerd, omdat hij de indruk had dat het er eigen-
lijk niet toe deed, en dat bleek ook tijdens het gesprek met 
zijn leidinggevende. Zo’n POP heeft alleen zin als je er met 
elkaar echt in gelooft dat het werkt voor persoonlijke ont-
wikkeling en leiderschap.
Dankzij een POP kun je er juist achter komen welke kant 
een medewerker op wil en wat daarvoor nodig is. Om fun-
damentelere drijfveren boven water te krijgen werken we 
binnen work21 al lange tijd met een persoonlijk statement: 
een definition of success (DoS). Hierin beschrijft iedere 
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medewerker zijn eigen drijfveren en ambities, dus wat hij 
echt belangrijk vindt in het werk of het leven, wanneer hij 
succesvol is en waar hij over een aantal jaren wil staan. Deze 
DoS is echt persoonlijk en kan ook verder gaan dan de hui-
dige baan.
Binnen work21 vormen de DoS’en het belangrijkste orga-
niserende principe. Iedereen heeft zijn DoS en draagt van 
daaruit bij aan de doelstellingen van work21. We doen dit 
op basis van OKR’s: objectives and key results, maar daar-
over later meer. We brengen persoonlijke doelen in lijn met 
organisatiedoelstellingen. Als in een DoS bijvoorbeeld staat 
dat iemand projectleider wil worden van digitale transfor-
matie, dan weten collega’s dat ook en zijn er focus en ruimte 
om in die richting te ontwikkelen. Als je deelt wat voor jou 
belangrijk is en wat je graag wilt ontwikkelen, kunnen ande-
ren je helpen door kansen te spotten en kennis te delen. Een 
POP wordt vaak alleen met de leidinggevende besproken, 
maar met de DoS zoals wij die gebruiken, weten ook col-
lega’s ervan en ze helpen elkaar om hierin te groeien en ont-
wikkelen.
Veel medewerkers vinden het beschrijven van zo’n DoS erg 
lastig. Niet iedereen heeft helder voor ogen waar hij over 
een aantal jaren wil staan. Gelukkig hanteren we hiervoor 
geen strak protocol, maar kunnen medewerkers hun DoS 
op hun eigen manier uitwerken en zo groot of klein maken 
als bij hen past in een bepaalde fase. Als iemand het lastig 
vindt, helpt het vaak als hij het omdraait en opschrijft wat 
hij vooral niet (meer) doet, zodat hij op basis daarvan dui-
delijk krijgt wat voor hem belangrijk is. Een van onze col-
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lega's is zakelijk tekenaar en heeft haar DoS gevisualiseerd. 
Ook de reflectie tekent ze altijd en dat levert mooie input op 
voor de gesprekken die we over haar DoS hebben.
Een DoS is veel breder dan een POP en hoeft niet alleen 
over werk te gaan. En zoals gezegd is het allerbelangrijkst 
dat medewerkers hun DoS delen met collega’s. Want door 
het delen van ambities ontstaan er vaak nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Wellicht hoort iemand iets in een gesprek 
wat precies aansluit op de DoS van een collega. Zo kun je 
elkaar gemakkelijk op weg helpen. Mensen willen elkaar 
graag helpen, als ze maar weten waarmee. Zomaar hulp 
aanbieden is lastig, maar als je weet waar je een collega con-
creet mee kunt helpen, is dat natuurlijk heel handig. Op die 
manier krijg je zo nu en dan zelf ook iets cadeau van een 
collega. Uitgangspunt is wel dat je met respect en vertrou-
wen omgaat met elkaars DoS’en. Ooit hoorde ik in een trai-
ning dat als je deelt wat voor jou echt belangrijk is, wat je 
graag wilt bereiken, je dan regelmatig een symbolisch stuk 
‘appeltaart’ cadeau krijgt. Mooie metafoor en ook zo waar!
Mijn eigen DoS gaat over – hoe kan het ook anders – de 
ontwikkeling van mijn bedrijf work21 en de mensen die er 
werken: door iedereen datgene te laten doen wat in zijn DoS 
staat, groeien we als organisatie en helpen we onze klanten 
vanuit liefde voor ons vak. En ik ben ervan overtuigd dat ik 
daardoor de aandacht kan richten op dingen die er echt toe 
doen. Bovendien maakt het duidelijk wat ik niet moet of wil 
doen.
De DoS vormt de basis voor persoonlijk leiderschap. Op 
basis daarvan kunnen medewerkers keuzes maken en eigen 
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verantwoordelijkheid nemen. Doordat mensen weten wat 
het domein is waarin ze zich willen ontwikkelen, kunnen 
ze ook gemakkelijker initiatief nemen en hun invloed ver-
groten. Stephan Covey heeft het in dit kader over de cirkel 
van invloed en betrokkenheid.2 In het midden van de cirkel 
van invloed staat de DoS, datgene waar het echt om gaat. 
Deze staat centraal. Op basis van de DoS kunnen mensen 
hun aandacht richten op datgene waar ze invloed op heb-
ben en zo vergroten ze hun cirkel van invloed. Persoonlijk 
leiderschap gaat over het vergroten van deze cirkel door 
een proactieve houding aan te nemen, keuzes te maken en 
eigen regie te nemen. Als mensen niet goed weten wat voor 
hen belangrijk is, kunnen ze ook niet focussen en worden 
ze vooral geleid door de waan van de dag. Dit is Coveys 
cirkel van betrokkenheid. Deze aandacht gaat ten koste van 
de cirkel van invloed.
Persoonlijk leiderschap begint dus bij weten waar je hart 
sneller van gaat kloppen, zelfbewustzijn, weten waar je de 
aandacht op wilt richten, regie nemen en focus houden. 
Covey zegt verder dat het belangrijk is dat je de ‘zaag scherp 
houdt’. Het vergt dus onderhoud en continue aandacht. Dit 
kan bijvoorbeeld door wekelijks een halfuurtje in te plan-
nen waarin je kunt terugkijken op afgelopen week en voor-
uit kunt kijken naar komende week. Dat is meteen een mooi 
moment om de agenda goed bij te werken.
Verder helpt het om te weten hoe collega’s tegen situaties 
aankijken en welke drijfveren de mensen met wie je samen-
werkt hebben. We maken daarvoor gebruik van Manage-
ment Drives, waarmee je kunt zien welke drijfveren collega’s 
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hebben. Dat helpt bij de samenwerking en in gesprekken 
met elkaar en bij persoonlijke ontwikkeling.

6. Goede werk-privébalans

Binnen veel organisaties zien we dat medewerkers best 
flexibel mogen werken, zolang ze maar altijd bereikbaar 
zijn, altijd snel reageren op vragen van collega’s of klanten 
en direct de telefoon opnemen – kortom, als ze maar altijd 
aanstaan. Het is bovendien lastig als je hoort dat iemand in 
een winkel staat of gewoon niet opneemt. Op kantoor zijn 
medewerkers ook niet de hele dag bereikbaar en beschik-
baar, in een vergadering zou de telefoon op zijn minst op 
stil moeten staan. Maar als iemand elders werkt, zou hij 
opeens wel continu bereikbaar en beschikbaar moeten zijn. 
Onzin natuurlijk en helemaal niet realistisch. Maar ik kan 
me voorstellen dat je als leidinggevende juist als iemand 
thuiswerkt verwacht dat hij goed bereikbaar is.
Flexibel werken zou veel meer moeten gaan over het vinden 
van een goede balans tussen werk en privé. Terwijl de een 
dit graag strikt gescheiden houdt qua locatie en/of tijd, loopt 
het bij de ander veel meer door elkaar. Er is hierin geen goed 
of fout. Wel moeten medewerkers goed nadenken over wat 
bij hen en bij het werk past. Praat daar met hen over en maak 
afspraken waar nodig. Een gezonde leefstijl gaat veel verder 
dan een vitale werkstijl en helpt natuurlijk ook – denk daar-
bij aan voldoende afwisseling, voldoende beweging, gezonde 
voeding en ruimte voor ontspanning. Dus ook de telefoon 
aan de kant en het werk van je af kunnen zetten
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Continu ‘aan staan’ is niet gezond, zo blijkt uit allerlei 
onderzoeken; bovendien geeft dat veel druk. Het is prima 
om helemaal aan te staan op de momenten dat het nodig is, 
als er daarna ook maar voldoende ruimte is om weer te ont-
spannen. Maar die ruimte gunnen we onszelf steeds minder, 
waardoor de druk ongemerkt steeds een beetje toeneemt. 
Eigenlijk leven we continu met een hoog stressgehalte. Op 
het werk heb je misschien afleiding als je gezamenlijk met 
collega’s luncht of een wandelpauze neemt; ook voor mede-
werkers die thuis aan het werk zijn is het belangrijk om vol-
doende af te wisselen.
We verspillen vaak veel tijd aan onnodige zaken, zoals het 
continu checken van mail op onze smartphone, ook in de 
avonduren. We lezen de berichten dan, maar doen er ver-
volgens niets mee op dat moment. De kans is groot dat 
mensen daar onrustig van worden, het gevoel hebben dat 
ze continu moeten reageren, maar uiteindelijk dubbel werk 
doen doordat ze het bericht de volgende dag opnieuw lezen 
om vervolgens te reageren.
Niet voor niets zijn er landen die een wet hebben aange-
nomen die bepaalt dat bedrijven niet meer na 20.00 uur 
’s  avonds mogen mailen; de mails die na die tijd binnen-
komen, worden opgespaard en pas de volgende ochtend 
verstuurd. Je kunt ook afspreken dat je buiten reguliere 
werktijden niet verwacht dat mensen hun mail lezen, laat 
staan dat ze reageren. Je kunt dit eventueel ook nog in je 
e-mailhandtekening opnemen.
In Nederland zal zo’n wet er niet zo snel komen, en eerlijk 
gezegd zou ik dat ook niet handig vinden. Met zo’n wet ont-
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neem je het individu juist de ruimte. Wellicht is het urgent, 
wil ik graag ’s  avonds in plaats van ’s  middags werken of 
werk je met mensen in verschillende tijdzones. Je zult dus 
echt zelf moeten afspreken wat je van elkaar verwacht en 
met welke prioriteit. Mail is hierbij vaak geduldig, en als het 
echt dringend is, kunnen mensen ook bellen. Als leidingge-
vende heb je hier ook een belangrijke voorbeeldrol in.
De mogelijkheid om flexibel te werken biedt de kans om het 
werk slimmer te organiseren, af te spreken op verschillende 
locaties, beter af te stemmen op de persoonlijke omstan-
digheden en situatie, en een betere balans te zoeken tussen 
werk en privé. Dat betekent dat je ook eens ’s ochtends kunt 
gaan sporten in plaats van ’s avonds, of dat je later van huis 
gaat om files te vermijden en eerst thuis start met werken. 
Hierdoor bespaar je met elkaar niet alleen enorm veel tijd, 
maar houden medewerkers ook nog eens tijd en energie 
over die ze aan andere zaken kunnen besteden.
Thuiswerken en tussendoor een was of boodschap doen is 
prima; ook op het werk staan medewerkers niet continu 
aan. Zolang mensen maar goed bereikbaar zijn als ze thuis 
of elders werken, hun agenda up-to-date houden en zicht-
baar zijn voor collega’s.
In veel organisaties geldt nog steeds dat zichtbaarheid in 
de organisatie – en dan vooral aanwezig zijn op kantoor – 
bijdraagt aan promotiekansen en een goede beoordeling. 
Als medewerkers meer op afstand werken, is fysieke aan-
wezigheid lastig. Maar ze kunnen natuurlijk ook op andere 
manieren zichtbaar zijn in de organisatie en in hun werk, 
namelijk door transparant te werken, te reageren op items, 
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blogjes te schrijven over hun vak of waar ze mee bezig zijn 
op Yammer (een soort bedrijfsinterne Facebook), vragen 
te stellen aan en kennis te delen met collega’s, interesse te 
tonen in wat er speelt, initiatieven te nemen, agenda’s open 
te zetten en goed bereikbaar en zichtbaar te zijn in tools als 
Microsoft Teams.
Flexibel werken betekent ook dat medewerkers goed hun 
eigen grenzen moeten bewaken. Een grote valkuil van 
thuisweken is dat mensen bijvoorbeeld alsmaar doorgaan. 
Even ’s avonds nog iets bekijken op de laptop kan zomaar 
betekenen dat ze toch een hele avond aan de slag gaan. Het 
helpt als je thuis een aparte werkkamer hebt, waar je je kunt 
afsluiten voor je huisgenoten of waar je de deur ook achter 
je dicht kunt doen als je stopt met werken. Grenzen aange-
ven betekent verder dat je niet altijd bereikbaar hoeft te zijn, 
maar dat je hierover met elkaar afspraken maakt op basis 
van de aard van het werk en van je privésituatie. Mensen 
met jonge kinderen hebben vaak spitsuur rond etenstijd, 
maar vinden het fijn om in de avond nog wat te doen. En dat 
is weer anders voor mensen die ’s avonds sporten, vrijwil-
ligerswerk doen of met een hobby bezig zijn. Van negen tot 
vijf werken is voor veel mensen niet meer nodig, maar als 
dat het best past, is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. 
Het is vooral belangrijk dat je als leidinggevende akkoord 
bent en dat medewerkers ook ‘nee’ mogen zeggen als het 
niet uitkomt of als ze bij school staan te wachten.
Ik hoorde eens van een redelijk nieuwe medewerker in een 
organisatie dat ze haar werktelefoon had meegenomen op 
vakantie. Ze had haar collega’s dat ook zien doen, dus van-
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daar. Maar ze was gaan backpacken en moest dus telkens 
die telefoon weer opladen. Ze wist eigenlijk ook vooraf al 
dat ze toch niet gebeld zou worden. Ze vond het erg onhan-
dig, maar had zich aangepast. Tijdens een teambijeen-
komst vroeg ze wat nu de bedoeling was, en het bleek dat 
het helemaal niet nodig en gewenst was. Alleen de collega 
van wie ze het voorbeeld had overgenomen, was bezig met 
een specifiek project en had in dat kader met de leidingge-
vende afgesproken dat ze tijdens de vakantie in noodgeval-
len bereikbaar zou zijn. Goed om te weten en ook goed om 
patronen of zaken die je ziet bespreekbaar te maken. In haar 
geval had haar dat veel gedoe bespaard.

7. Concentratievermogen

In organisaties horen we vaak van mensen dat ze zich niet 
goed kunnen concentreren op hun werk als ze in een open 
werkomgeving zoals een kantoortuin werken. Ze worden 
snel afgeleid door een collega die een vraag stelt aan een 
andere collega of luid bellend langsloopt. Mensen vinden 
het lastig om zich af te sluiten van hun omgeving en in een 
flow te komen. Maar daar heeft niet alleen de omgeving 
invloed op; we kunnen er zelf ook veel aan doen. Door alle 
toeters en bellen uit te zetten als je geconcentreerd wilt wer-
ken of een passende werkplek te kiezen, wordt het al een 
stuk gemakkelijker. Het helpt om de meldingen van e-mail-
berichten uit te zetten, ook op je telefoon. En zet de tele-
foon op stil als je geconcentreerd wilt werken. Veel mensen 
vinden dat lastig, omdat ze optimaal bereikbaar willen zijn. 



52  |  LEIDINGGEVEN OP AFSTAND

Uiteraard hangt het van het werk af, maar het is een interes-
sante vraag of het nodig is om continu bereikbaar te zijn.
Hoe komt het toch dat we denken dat we altijd maar beschik-
baar moeten zijn? Ik denk dat het mede te maken heeft met 
waardering. Als ik snel en direct reageer, word ik beloond 
door de ander: een compliment, bedankje of glimlach. Eigen-
lijk net als een kind dat is gevallen en een snoepje krijgt. Dat 
geeft op dat moment een goed gevoel, maar laten we eerlijk 
wezen: de vraag is of het wel nodig was. Ik hoor mensen wel 
heel gemakkelijk roepen dat ze zo niet kunnen werken, maar 
zie weinig inspanning om er zelfbewust mee om te gaan.
We laten ons steeds meer leven door de waan van de dag en 
vinden ook nog eens dat we daarin mee moeten. Het aan-
tal mensen met een burn-out groeit. Natuurlijk niet alleen 
door alle prikkels, maar ik denk wel dat we veel beter moe-
ten kiezen wat we doen en wat we nodig hebben om het 
goed te doen. Dat betekent ook dat we een werkomgeving 
moeten organiseren die optimaal bijdraagt aan het werk dat 
op dat moment gedaan moet worden. En die werkomgeving 
kan overal zijn.
Voor medewerkers die aangeven dat ze problemen hebben 
met hun concentratie, zijn verschillende mogelijkheden. 
Allereerst kunnen ze zichzelf trainen in geconcentreerd 
werken. Als ze door concentratieproblemen snel afgeleid 
zijn en hun aandacht verslapt, duurt het tussen de zeven 
en twaalf minuten voordat ze weer geconcentreerd werken. 
Dus als je vijf keer afgeleid bent, kost je dat tussen de vijf-
endertig en zestig productieve minuten. Digitale middelen 
kun je ook in je voordeel inzetten, bijvoorbeeld door dingen 
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te noteren zodat je ze niet hoeft te onthouden of door een 
koptelefoon op te zetten zodat je geen last hebt van geluid in 
je omgeving. Op internet vind je ook muziek die helpt als je 
geconcentreerd wilt werken.
Een andere tip is om te stoppen met multitasking. Ons brein 
is daar helemaal niet geschikt voor. Je kunt beter dingen 
achter elkaar plannen, dus eerst het een afronden voordat 
je iets anders gaat doen. Multitasking kost uiteindelijk meer 
tijd dan één ding tegelijk uitvoeren.
Verder zijn er handige tools en apps die je kunnen helpen. 
Zo gebruik ik zelf de pomodoro-techiek.3 Op basis hiervan 
deel je je werk in eenheden van vijfentwintig minuten in. 
Na vijfentwintig minuten houd je vijf minuten pauze en na 
vier ‘pomodori’ pauzeer je vijftien tot dertig minuten. In het 
begin moest ik erg wennen en de eerste vijfentwintig minu-
ten moet je er echt even inkomen. Maar als ik dan eenmaal 
op dreef ben, werkt het heel goed. Als je kinderen of studen-
ten in huis hebt, is het misschien goed hen hier bekend mee 
te maken, omdat dit hen ook kan helpen bij het maken van 
huiswerk en leren.
Het gaat dus om het maken van keuzes. Maar keuzes maken 
kan alleen als je helder weet wat er van je wordt verwacht en 
dat je de vrijheid hebt om te kiezen hoe je daar zelf het best 
invulling aan kunt geven.

8. Agile werken

Veel organisaties zijn agile gaan werken, waarbij een stand-
up een belangrijk element is, bedoeld om snel op de hoogte 



54  |  LEIDINGGEVEN OP AFSTAND

te zijn van waar iedereen mee bezig is, wat het plan is en op 
welke vlakken hulp nodig is. Er wordt dan ook vaak gewerkt 
met planningsborden waarop de informatie van de verschil-
lende sprints worden gedeeld. Agile werken biedt een team 
of organisatie de mogelijkheid snel en flexibel te werken. Er 
wordt vaak gezegd dat hiervoor een projectruimte nodig is 
en dat fysieke aanwezigheid gewenst is. Zo worden verga-
derruimtes hele dagen of weken als projectruimte geclaimd. 
Dat kan wenselijk zijn, maar het kan ook prima op afstand 
gebeuren. Uiteraard zul je met elkaar moeten uitzoeken 
wat werkt en wat niet werkt, maar er zijn ook heel handige 
tools waarmee je dit op afstand kunt doen. Natuurlijk is het 
gemakkelijker als je bij elkaar in een fysieke ruimte zit om 
te zien waar de anderen mee bezig zijn, maar soms is even 
afstand nemen effectiever, waarna je weer bij elkaar komt. 
Agile werken past goed bij een wendbare, flexibele organi-
satie en is bedoeld om in kleine stappen (sprints) te werken, 
zodat je snel kunt bijsturen. Agile werken betekent ook vaak 
een grotere eigen verantwoordelijkheid voor een project-
team. Hiervoor zijn andere vaardigheden nodig dan een 
gestandaardiseerde Prince2-aanpak.
Binnen agile werken kun je ook gebruikmaken van digitale 
middelen, zoals het houden van een onlinestand-up of het 
gebruik van Microsoft voor de planningsactiviteiten en het 
samenwerken en cocreëren op afstand. Het zoeken van een 
goede balans tussen fysieke aanwezigheid en op afstand 
werken levert nog meer flexibiliteit en mogelijkheden op.
Als je op afstand werkt, komen benodigde vaardigheden 
wel meer onder druk te staan; feedback geven of vragen en 
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cocreëren op afstand vraagt, zeker in het begin, meer zorg-
vuldigheid, en mensen moeten ook de kans krijgen om er 
ervaring mee op te doen. Hierin kun je als leidinggevende 
een voorbeeldrol aannemen door het niet alleen zelf toe te 
passen, maar ook met medewerkers te evalueren hoe het is 
gegaan en wat voor effect het heeft gehad, zodat je op basis 
hiervan kunt ontwikkelen.

9. Nieuwe medewerkers

Voor nieuwe medewerkers is werken op afstand best span-
nend. Als je nieuw bent in een organisatie, wil je graag je col-
lega’s leren kennen, de cultuur begrijpen en daar onderdeel 
van worden. En je wilt leren wat er nodig is om je werk goed 
te doen en je nuttig en gezien voelen. Als nieuwe medewer-
kers gedurende de eerste periode goed ontvangen en bege-
leid worden, zullen ze zich sneller onderdeel voelen van de 
organisatie en blijven ze over het algemeen ook langer. Maar 
als nieuwe medewerkers de eerste periode niet goed aan de 
organisatie en collega’s hechten, is de kans groot dat ze ook 
weer sneller vertrekken. Het is dus belangrijk dat als je inves-
teert in nieuwe medewerkers je ook veel aandacht besteedt 
aan de inwerkperiode. Of zelfs al aan de periode daarvoor: 
als een aankomend medewerker heeft getekend, kun je hem 
al betrekken, informeren en voorbereiden op het werk in de 
organisatie. En dat geldt dubbel als jouw organisatie flexibel 
werkt. Er zijn verschillende gespecialiseerde apps waar je 
een onboarding-programma mee kunt maken, zoals Micro-
soft Talent, Almundo en Applical. Deze kun je gebruiken 
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om aankomende medewerkers alvast voor te bereiden door 
bijvoorbeeld de personeelsgids te delen, relevante informa-
tie over het bedrijf te geven en vragen voor te leggen waar 
ze alvast over kunnen nadenken, zoals het jaarplan en hun 
eigen ambities en doelen, en praktische zaken als digitale 
middelen en werkafspraken. Je kunt hen ook alvast uitno-
digen voor een teamoverleg, kennisbijeenkomst of borrel. 
Het hoeft natuurlijk niet, maar mijn ervaring is dat mensen 
daardoor wel gemakkelijker starten.
De eerste werkdag kun je gebruiken als inwerkdag op 
kantoor om kennis te maken met collega’s en alle rele-
vante informatie te delen en de systemen te leren kennen. 
Als veel mensen elders werken, is het handig als nieuwe 
medewerkers zich ook online voorstellen met een verhaal 
of videoboodschap over wie ze zijn, waarom ze voor het 
bedrijf hebben gekozen en wat ze gaan doen. Wij laten 
nieuwe medewerkers zo veel mogelijk meelopen met col-
lega’s, zodat ze deze leren kennen in het werk dat ze doen. 
Nieuwe medewerkers vragen we hiervoor zelf afspraken te 
plannen. Laat nieuwe medewerkers zich echt welkom voe-
len – dat kan ook met een mooi boeket bloemen op de eer-
ste werkdag op kantoor of thuis.
Verder krijgen nieuwe medewerkers altijd een opdracht 
mee voor de eerste periode waar ze hun collega’s voor nodig 
hebben. We zijn steeds weer benieuwd naar de frisse blik 
op de organisatie. Het doel van het inwerkprogramma is 
om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers zich zo snel 
mogelijk thuis voelen en ingewerkt raken in hun taak of 
rol. We vinden die frisse blik ontzettend belangrijk: in een 
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organisatie ontwikkel je altijd patronen met elkaar waar je 
je helemaal niet van bewust bent, en iemand die nieuw bin-
nenkomt, vallen deze zaken vaak wel op. Ervaring leert dat 
jonge, net afgestudeerde mensen daar wat meer moeite mee 
hebben: ze hebben nog weinig ervaring en vinden dat ze 
nog niet zoveel recht van spreken hebben. Daarom is het 
goed om uit te leggen waarom je dit doet en hoe je hier-
mee omgaat. Wij laten de medewerker aan het eind van de 
inwerkperiode, meestal drie maanden, presenteren wat hij 
heeft gezien en geleerd in die eerste periode.
Nieuwe medewerkers krijgen ook altijd een buddy: iemand 
op wie ze kunnen terugvallen en die wekelijks even vraagt 
hoe het gaat. De buddy kan iemand zijn die de weg wijst en 
praktische vragen beantwoordt. Maar soms is er een inhou-
delijke coach. De aard van het werk bepaalt wat het best 
past. Het belangrijkst is dat je de nieuwe medewerkers goed 
meeneemt en snel kunt inwerken en dat je zorgt voor ver-
binding met je organisatie en collega’s.
Tot slot is voor ons het teamoverleg het moment waarop je 
alle collega’s ziet; op andere momenten zie je wel een aantal 
collega’s, maar zeker niet iedereen. Daarom laten we nieuwe 
medewerkers een vraag bedenken voor collega’s die we 
bespreken tijdens het teamoverleg. Dit mag echt alles zijn: 
van ‘wie is jouw grote voorbeeld’, ‘wat is jouw passie’ of ‘wat 
is je favoriete vakantieland’ tot iemands favoriete muziek. 
Zo leren wij elkaar ook elke keer weer een beetje beter ken-
nen.
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Wrap-up

Flexibel werken en op afstand werken vragen een grote 
eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Om deze 
verantwoordelijkheid aan te kunnen is er (zelf)vertrouwen 
nodig. En om zelfvertrouwen te ontwikkelen hebben mede-
werkers zelfkennis nodig, inzicht in wat hun drijfveren zijn, 
wat belangrijke waarden zijn, waar ze goed in zijn en waar 
ze minder goed in zijn. Het helpt als ze dit met elkaar delen 
en elkaars ambities kennen, zodat ze elkaar daarin kunnen 
ondersteunen en feedback kunnen geven. Als je op afstand 
samenwerkt, helpt het als je hierin open kunt zijn naar 
elkaar en transparant kunt samenwerken. Om op afstand te 
kunnen werken is het van belang dat medewerkers zelf de 
regie hebben en weten hoe ze hun activiteiten goed kunnen 
plannen en organiseren, waar ze werken, met wie en hoe. 
Daarbij moeten ze ook hun werk-privébalans in de gaten 
houden.
Deze tijd vraagt om nieuwe vaardigheden en vakmanschap, 
zodat medewerkers snel kunnen schakelen en inspelen op 
wat nodig is. Daarnaast zijn digitale vaardigheden een must 
om op afstand te kunnen samenwerken. Nieuwe medewer-
kers die starten in een flexibel-werkconcept, hebben aan-
dacht en begeleiding nodig om goed te kunnen landen in 
de organisatie, om te voorkomen dat ze gaan zwemmen en 
geen onderdeel worden van het team.
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Hoofdstuk 3

Leiderschap op 
afstand
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L eidinggeven aan een team of organisatie is geen een-
voudige opgave, maar wel een heel mooie opdracht: 
voor mij betekent dat de continue zoektocht naar een 

omgeving waarin we succesvol zijn, waardevolle projec-
ten doen en mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Om de 
omgeving van de klant te begrijpen en goed in te spelen op 
wat er gevraagd wordt en wat nodig is, doen we dat zo veel 
mogelijk bij de klant in huis.
Als consultant vind ik het echt een cadeau dat we bij zoveel 
organisaties in de keuken mogen kijken en helpen bij hun 
ontwikkeling en groei. Daardoor leren en groeien we ook 
zelf als mens en als organisatie. We zien elkaar niet zo vaak 
en werken veel op afstand. En dat gaat niet vanzelf, het is 
echt een zoektocht naar wat beter kan of anders moet en 
wat goed werkt. Als leidinggevende van professionals is 
het belangrijker om de vraag te stellen ‘wat heb je van mij 
nodig?’ dan ‘hoe kan ik je helpen?’, vertelde iemand me 
onlangs. Zeker als je vanuit je vak doorgroeit naar de rol van 
leidinggevende, is helpen een gemakkelijke valkuil. Maar of 
je dan daadwerkelijk de ander helpt, is maar de vraag.
In deze tijd zijn de mens en zijn talent de belangrijkste 
factoren voor economisch succes van een organisatie. Dit 
vraagt een nieuwe mindset waarin liefdevolle aandacht en 
duidelijkheid belangrijke elementen zijn. Liefdevolle aan-
dacht gaat over vertrouwen: jij bent oké en ik ben oké en 
er is ruimte voor coachende ondersteuning. Daarnaast is er 
duidelijkheid nodig over doelen en kaders als houvast bij 
(zelf)reflectie. Die duidelijkheid zorgt ook voor veiligheid.
Een aantal jaren geleden kreeg ik van medewerkers de titel 
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Chief Happiness Officer. Zo nu en dan krijg ik de vraag 
welke opleiding ik daarvoor heb gevolgd. Voor mij is het 
geen functie – al bestaat deze inmiddels wel – maar heeft 
alles te maken met de genoemde mindset. Je bent niet ver-
antwoordelijk voor het werkgeluk van je medewerkers, daar 
moeten mensen toch echt zelf voor zorgen en dat is ook heel 
persoonlijk. Maar je kunt een prettig en open werkklimaat 
ontwikkelen, ruimte bieden voor autonomie en persoon-
lijke ontwikkeling en middelen faciliteren die het mogelijk 
maken het werk goed te doen.
Leiderschap is ervoor zorgen dat de mensen in jouw team 
optimaal hun werk kunnen doen, dat het goed met hen 
gaat, dat ze continu leren/ontwikkelen, dat ze fouten mogen 
maken en daarover open in gesprek gaan met elkaar en jou. 
Het is zaak liefdevolle aandacht en duidelijkheid te bieden 
en medewerkers te helpen door een spiegel voor te hou-
den. Jouw opdracht is om een omgeving te creëren waarin 
dat kan, en waarin je met elkaar op basis van deze doelen 
resultaten kunt bereiken. Processen kun je managen, maar 
mensen: vergeet het maar. Matthieu Weggeman heeft hier 
al eens een boek over geschreven: Leidinggeven aan profes-
sionals: Niet doen!. En ik ben dat volkomen met hem eens. 
Maar volgens mij geldt dat niet alleen voor de hoogopge-
leide professional, maar voor een veel bredere groep. Als 
je bijvoorbeeld engineers, vertegenwoordigers of monteurs 
hebt die veel langs de weg zitten, zijn zij uiteraard ook pro-
fessionals en vraagt hun werk dat ze op verschillende loca-
ties werken. In die branches wordt al heel lang op afstand 
leidinggegeven.
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Nieuw leiderschap

In hoofdstuk 1 had ik het over de ‘uitdagingen’ waar je 
als organisatie goed op moet letten als je flexibel werken 
invoert. Dat is natuurlijk een beetje een beladen term, omdat 
het zo vaak wordt gebruikt als eufemisme voor ‘problemen’. 
Niettemin zie ik die vijf uitdagingen echt als zaken waar je 
rekening mee moet houden, zoals je dat bij elke organisatie-
verandering doet. Maar we weten ook dat verandering altijd 
een bepaalde mate van weerstand oproept. Wat de een als 
uitdaging ziet, is voor een ander een bezwaar.
Binnen de organisaties die we begeleiden, vinden vooral 
leidinggevenden het vaak heel spannend om op afstand 
te werken en leiding te geven. Er zijn ook daadwerkelijk 
risico’s, maar veel vooroordelen hebben toch veel meer te 
maken met oude patronen. Die patronen hebben we over-
genomen uit het industriële tijdperk, dat weliswaar al een 
tijdje achter ons ligt, maar waarmee veel leidinggevenden 
wel zijn opgeleid. Inmiddels zitten we echt in een overgang 
naar een nieuw tijdperk: kennis delen staat centraal en we 
moeten met z’n allen duurzaam samenwerken.
In de praktijk zeggen leidinggevenden vaak dat het ontzet-
tend belangrijk is om gewoon op kantoor, en het liefst op 
min of meer vaste (flex)werkplekken, te werken. Ze willen 
dat medewerkers even bij hen binnen kunnen lopen, zodat 
ze gemakkelijk vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren 
en ze vinden dat ze er altijd moeten zijn vanwege hun voor-
beeldfunctie of ze zijn bang dat medewerkers thuis gaan 
lanterfanten in plaats van werken.
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Er zijn absoluut voordelen als medewerkers op kantoor 
werken – denk aan non-verbale communicatie, het bieden 
van een luisterend oor, het in de nabijheid kunnen zijn, een 
toename van oxytocine door positief onderling contact, dat 
zorgt voor meer plezier en de binding versterkt. Maar dat 
hoeft niet ten koste te gaan van flexibiliteit. Als je alleen stuurt 
op aanwezigheid, is het goed om je af te vragen waarom je dit 
doet. Is het omdat je medewerkers nog niet de juiste vaardig-
heden bezitten, omdat het werk het vraagt of omdat je het 
niet vertrouwt als mensen elders werken? Mogelijk heb je 
wel eens een negatieve ervaring meegemaakt waarbij iemand 
de kantjes er vanaf liep. Maar betekent dat dat dit voor ieder-
een geldt? Sturen op aanwezigheid kan ook het creëren van 
een (schijn)zekerheid zijn. Mensen kunnen op kantoor druk 
zijn met niks, of een potje patience spelen op hun werkplek 
terwijl jij denkt dat ze serieus aan het werk zijn, omdat je 
hen simpelweg ziet. Wat zegt het zien van deze mensen over 
de kwaliteit en productiviteit? En nog belangrijker: wat zegt 
het over jou dat je dit nodig hebt? Vertrouw je misschien 
op de schijnzekerheid als je mensen ziet en te weinig op de 
resultaten, laat staan op de impact? Vind je het misschien 
zelf belangrijk om gezien te worden? Heb je stemverheffing 
of spierballen nodig om je punt duidelijk te maken?

Paradigmashift

Veel managers lijken nog uit te gaan van het adagium ‘ver-
trouwen is goed, maar controle is beter’. Ze hebben het 
mensbeeld van de homo economicus: lui en hebzuchtig. 
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Als het maar even kan, loopt deze de kantjes eraf, en uit-
eindelijk werkt een (geldelijke) beloning toch het best als 
motivatie. Wellicht gold dat voor de lopendebandarbeiders 
over wie Frederick Taylor honderd jaar geleden adviseerde, 
maar voor de hedendaagse professionele kenniswerker is 
dat zeker niet het geval. De kwaliteit van het werk is lastiger 
te kwantificeren en onderzoek laat zelfs zien dat een finan-
ciële bonus de intrinsieke motivatie van medewerkers niet 
versterkt, maar juist afstompt.
Voor leiderschap in de eenentwintigste eeuw is een para-
digmashift cruciaal. Het gaat om loslaten wat je waardevol 
vindt, wat je waarde lijkt te geven. Je moet jezelf opnieuw 
uitvinden in een digitaal tijdperk waarin mensen altijd en 
overal kunnen werken, waarin het er niet toe doet hoe laat 
iemand begint of hoe vroeg iemand naar huis gaat, waarin 
het gaat om het resultaat, waarin het ertoe doet waar je met 
je team of organisatie aan werkt, waarin mensen worden uit-
gedaagd slim na te denken over wat nodig is en hoe het werk 
het best gedaan kan worden, waarin mensen samenwerken 
aan oplossingen en kennis delen essentieel is, en waarin 
continu geleerd wordt en fouten maken daarbij hoort. Het 
is prima als mensen elkaar aanspreken, als het maar eerlijk 
is en met respect.
Bovendien kunnen mensen zelf kiezen waar en wanneer ze 
werken. Hierdoor verandert vooral de manier waarop jij 
invulling geeft aan jouw rol als leidinggevende. Daarvoor 
moet je een nieuwe kijk op leiderschap ontwikkelen, waarbij 
vertrouwen en durven loslaten centraal staan, en je vooraf 
goede afspraken maakt.
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De grootste uitdaging voor het werken op afstand is dat je 
ervoor moet zorgen dat je goed op elkaar afgestemd bent en 
in verbinding blijft, dat je weet waar medewerkers mee bezig 
zijn, wat hen bezighoudt en wat ze van jou nodig hebben. Ze 
moeten weten hoe ze slim gebruikmaken van elkaars kennis 
en kunde en hoe ze kunnen samenwerken om vooruitgang 
en resultaat te boeken. Als medewerkers op afstand werken 
en je hen minder vaak ziet, heb je andere middelen nodig 
om je rol goed te kunnen invullen. Medewerkers werken 
veel zelfstandiger, organiseren hun eigen werk en hebben 
veel eigen regie. Ze hebben hiervoor meer kennis van wie ze 
zijn en wat ze wel en niet kunnen, en ook de discipline om 
te organiseren.
Nog belangrijker is om als leidinggevende de voorwaar-
den te creëren waaronder de medewerkers optimaal kun-
nen werken, waar dan ook. Dus je moet een werkomgeving 
faciliteren waarin medewerkers weten wat er van hen wordt 
verwacht, toegang hebben tot de benodigde kennis en infor-
matie, en de juiste middelen hebben om hun werk goed te 
doen en verbonden te zijn met het gezamenlijke doel en met 
elkaar. Ga met elkaar in gesprek over wat je verwacht en 
nodig hebt van elkaar. Stel vooral ook de vraag wat de ander 
nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. En geef ook 
aan wat jij verwacht van de ander. Blijf daarin ‘zacht op de 
relatie en duidelijk (hard) op de inhoud’. Leiderschap op 
afstand is veel meer gedeeld leiderschap: je hebt beiden de 
verantwoordelijkheid om duidelijkheid te creëren, hiertoe 
elkaar te bevragen, afspraken te maken en verwachtingen 
te managen. Regelmatig evalueren om te bespreken hoe 
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het gaat, wat de voortgang is, wat er anders of beter kan, is 
essentieel. En dat geldt ook voor het geven en vragen van 
feedback; dit kan ook op afstand!
Een organisatie of team bestaat uit mensen die graag het 
beste willen bereiken, samen willen werken en cocreëren, 
ongeacht waar ze werken. Hierin staat de mens centraal – 
niet als human resources die je kunt inzetten om te leveren, 
maar in de vorm van samenwerken aan complexe vraag-
stukken van klanten. Organisaties en vraagstukken worden 
complexer, de mensen gelukkig niet.
Als leider ben je verantwoordelijk voor het creëren van een 
omgeving waarin mensen flexibel kunnen samenwerken aan 
creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Daar-
voor is het belangrijk dat medewerkers van elkaar weten wat 
ze doen en waarom ze dit doen. Als je inzicht hebt in elkaars 
werk en uitdagingen, ontstaan er meer begrip, betrokken-
heid en collegialiteit. Aan jou als leidinggevende de taak dit 
te faciliteren. Samenwerken en cocreatie zijn belangrijke 
principes om succesvol te zijn als organisatie en complexe 
vraagstukken op te lossen.
Als je als organisatie besluit om flexibel werken te intro-
duceren en medewerkers de mogelijkheid biedt elders te 
werken, betekent dat niet dat dat vanzelf goed gaat. Als je 
opeens het roer omgooit en van mensen verwacht dat ze 
hierin meegaan en opeens alles zelf kunnen regelen en orga-
niseren, krijg je eerder chaos en zullen medewerkers niet 
productiever en effectiever worden. Ik heb dat een aantal 
keren zien gebeuren en dan krijgen medewerkers soms ook 
nog de schuld: zie je wel, ze kunnen het helemaal niet! Ik 
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denk dat je als leidinggevende dan goed in de spiegel moet 
kijken: wat heb jij gedaan om er een succes van te maken, 
anders dan vertellen dat mensen het vanaf nu anders mogen 
doen? Je zult echt een plan moeten hebben om je organisatie 
en medewerkers op een andere manier te laten werken. Er 
is een nieuwe mindset nodig, er zijn nieuwe werkafspraken 
nodig, nieuwe (digitale) werkprocessen, nieuwe manieren 
van sturen et cetera.
Patronen veranderen in de organisatie is niet gemakkelijk 
en vraagt veel tijd en aandacht. Uit onderzoek blijkt dat de 
behoefte aan routine een mogelijke verklaring is voor het 
feit dat prestatie en welzijn niet altijd veranderen als men 
is overgestapt op flexibel werken (activiteitgerelateerde 
werkplekken).4 Medewerkers maken soms maar beperkt 
gebruik van de toename van flexibiliteit op de werkvloer 
vanwege bestaande mentale modellen over bijvoorbeeld 
persoonlijke voorkeuren qua werkomgevingen en verwachte 
voordelen van de verschillende werkomgevingen. Ook het 
ontbreken van succesvolle implementatiefactoren, zoals de 
rol van de directe leidinggevende, speelt daarbij een rol. Het 
duurt een behoorlijke tijd voordat medewerkers flexibiliteit 
volledig ervaren. Resultaten tonen gelukkig ook aan dat ver-
anderingen in de werkplekflexibiliteit positief gerelateerd 
zijn aan veranderingen in bevlogenheid en prestaties.

Ken je medewerkers

Zoals gezegd vraagt leidinggeven op afstand een andere 
manier van leiderschap. Daarvoor is het nog belangrijker 
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dat je de mensen in je team of op je afdeling goed kent, weet 
wat ze nodig hebben, hoe ze in hun werk zitten, of ze goed 
in hun vel zitten en of ze met de juiste dingen bezig zijn, 
zeker als je elkaar niet vaak ziet. Maar hoe krijg je dat voor 
elkaar?
Als je meer op afstand en digitaal samenwerkt, zijn sociale 
vaardigheden nog belangrijker. Met telefonisch contact heb 
je toch een minder goed beeld van hoe het met de ander 
gaat. Je zult dus moeten afgaan op de stem of op wat iemand 
vertelt. Vragen stellen om te toetsen of wat je hoort klopt, 
helpt daarbij. Digitale middelen bieden andere mogelijkhe-
den om samen te werken en te communiceren, maar verei-
sen ook zorgvuldigheid. Feedback via een e-mail kan anders 
overkomen dan bedoeld.
Zo sprak ik een leidinggevende die zei een lijst te hebben 
met alle namen van de circa 45 mensen aan wie ze leiding-
gaf en elke week nam ze die lijst door om te kijken of ze 
een voldoende goed beeld had van iedereen. En als dat 
bij iemand niet het geval was, nam ze daar actie op. Ver-
diep je in je team, weet wat mensen beweegt, wanneer er 
iets bijzonders is, wanneer iemand jarig is. Geef aandacht 
aan wat voor mensen belangrijk is. Soms zijn er dingen die 
medewerkers wel met jou delen maar niet met collega’s. Ga 
daar zorgvuldig en integer mee om; laat merken dat je op de 
hoogte bent en meedenkt. Als je hier niet zo’n ster in bent, 
zet het dan in je agenda.
Wat ook helpt, is als je inzicht hebt in wat mensen drijft. 
Mensen hebben verschillende drijfveren en als je niet 
alleen je eigen drijfveren kent, maar ook die van anderen 
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en daarop kunt afstemmen, voelen medewerkers zich veel 
meer gehoord. Een voorbeeld. Als je als manager vooral 
resultaatgericht bent (oranje drijfveer) en jouw medewerker 
heeft blauw als sterke drijfveer (zoekt zekerheid en duide-
lijkheid), dan is het goed om je daarvan bewust te zijn en 
er rekening mee te houden. De ander wil graag weten waar 
hij aan toe is en wat er concreet van hem wordt verwacht. 
Of als de ander een groene drijfveer heeft, dan wil hij eerst 
verbinding maken en praten over hoe het gaat.
Ik hoor wel eens van leidinggevenden dat het helemaal niet 
nodig is, maar mensen groeien toch echt van oprechte waar-
dering en aandacht. Een bloemetje, een flesje wijn, een kaart 
een klop op de schouder of een telefoontje als er iets bijzon-
ders is, is een kleine moeite en maakt echt veel uit. Er zijn 
verschillende onderzoeken gedaan naar de verhouding tus-
sen positieve en negatieve feedback. Vaak gaat het over een 
verhouding van drie op een, dus drie keer positieve feed-
back tegenover één keer negatieve feedback. Maar volgens 
mij ligt dat ook aan het team: een team waar nog weinig 
vertrouwen is, heeft waarschijnlijk meer positieve bevesti-
ging nodig dan een team dat al veel verder in de ontwikke-
ling zit. Negatieve feedback is misschien sowieso geen han-
dige term: feedback geef je altijd met de intentie de ander te 
laten groeien en ontwikkelen, en dat kan kritisch zijn, maar 
de intentie is groei. We hebben het daarom veel liever over 
positieve en kritische feedback.
Als leidinggevende zul je goed moeten luisteren naar wat 
jouw mensen nodig hebben om hun werk goed te doen, wat 
het voor hen betekent en hoe ze in hun vel zitten.
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Zoals gezegd werken wij vooral veel bij de klanten, maar als 
een van de work21’ers mij nodig heeft en ik heb het gevoel 
dat ik echt fysiek moet afspreken, maakt het voor mij niet 
uit waar we afspreken, maar zorg ik dat we snel om de tafel 
kunnen. Desgewenst reis ik naar de plek waar de betref-
fende medewerker aan het werk is om samen te lunchen of 
een kop koffie te drinken. Mijn eigen agenda pas ik daarop 
aan. Het is belangrijk dat medewerkers weten dat je er voor 
hen bent als het nodig is en dat je ook achter hen staat.
Wij hebben elke maandag aan het eind van de dag een online-
weekstart waarin iedereen kort vertelt waar hij mee bezig is, 
waar hij hulp bij nodig heeft en ook hoe het met de gezond-
heid gaat – in brede zin. Deze meeting duurt een halfuur. 
We doen dit online en aan het eind van de dag. Iedereen kan 
op zijn manier aanhaken: telefonisch, op kantoor inbellen, 
via videoconference – het is een online meeting in Teams, en 
het maakt dus niet uit waar je bent. Als ik aan de toon of aan 
wat iemand zegt merk dat er iets speelt of iemand geeft een 
hint, bel ik die persoon daarna zelf even op om te horen wat 
er speelt. Vaak hoor ik dan achteraf dat ik niet de enige was, 
maar dat meerdere collega’s hebben gebeld. Natuurlijk hoeft 
iemand niet alles te delen, en zeggen dat je er geen behoefte 
aan hebt is ook akkoord. Mensen moeten zich niet verplicht 
voelen te delen.
Door open vragen te stellen in plaats van je eigen mening te 
geven stimuleer je persoonlijk leiderschap. Soms denk je het 
antwoord al te weten, maar het ontwikkelen van leiderschap 
en verantwoordelijkheid betekent ook dat je je openstelt en 
nieuwsgierig bent naar wat medewerkers bedenken. Start 



72  |  LEIDINGGEVEN OP AFSTAND

met een vraag: ‘Hoe gaat het met je?’ ‘Wat heb je nodig van 
mij?’
Vraag ook welke manier van interactie de ander prettig 
vindt. De ene medewerker heeft iets anders nodig dan de 
andere. Durf daarin verschil te maken; jij bent er als leiding-
gevende immers op gericht de ander optimaal te laten wer-
ken. Start bij de behoefte van de ander en spreek af wat het 
best past. Als een medewerker meer bevestiging nodig heeft 
en dagelijks even kort telefonisch wil afstemmen, maak daar 
dan ruimte voor. Als een medewerker in een lastige situatie 
zit en graag met je in gesprek wil, spreek dan af op een plek 
die voor jullie beiden past, ook al is het elders omdat dat 
beter uitkomt. Geef voorrang aan dergelijke gesprekken en 
neem de tijd je te verdiepen in het vraagstuk van de mede-
werker. Gebruik een webcam voor een een-op-eenoverleg, 
zodat je de ander niet alleen hoort maar ook ziet.
Daarnaast hebben medewerkers discipline nodig om hun 
werk ook elders goed te organiseren. Als je thuis aan het 
werk bent en je ziet telkens klusjes om je heen die ook moe-
ten gebeuren en je laat je daardoor afleiden, werk je niet 
effectief. Dus je kunnen afsluiten van je omgeving, doe-
len stellen en deze doelen bereiken vraagt discipline in de 
manier waarop je je werk organiseert. Dat is niet voor ieder-
een even gemakkelijk en het is belangrijk voor jou om daar 
rekening mee te houden.
Het klinkt misschien wat soft, maar de basis voor leiding-
geven op afstand is voor mij mensen durven vertrouwen. 
Vertrouwen geven is in mijn optiek loslaten, ruimte geven. 
Agenda’s van medewerkers bekijk ik eigenlijk nooit, behalve 
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om ruimte te zoeken voor een afspraak. Werktijden vind ik 
ook niet zo interessant, ik begin zelf graag vroeg, maar ken 
ook genoeg mensen die dat helemaal niks vinden en liever 
later starten en langer doorgaan. Wel vind ik het fijn als je 
het van elkaar weet en een modus kunt vinden die voor bei-
den werkt. Misschien vind je het wel ongelooflijk naïef en 
gemakkelijk, maar als je je mensen niet vertrouwt, moet je 
hen ook niet aannemen.

Transparantie

Zoals gezegd helpt transparantie over plannen, voortgang 
en resultaten om medewerkers meer eigen verantwoorde-
lijkheid te laten nemen. Dashboards waarmee de ontwik-
keling en het resultaat worden getoond op verschillende 
niveaus, helpen daarbij. Medewerkers kunnen op basis van 
deze dashboards en inzichten zelf keuzes maken en beslui-
ten nemen. Maar ook transparantie over waar je zelf mee 
bezig bent, wat je bezighoudt en wat er speelt, is belang-
rijk. Onthoud daarbij wel: te veel nog niet zekere informatie 
kan afleiden of voor verwarring zorgen. Maar het verbor-
gen houden van informatie kan ervoor zorgen dat mensen 
wel merken dat er iets speelt, en daar vervolgens een eigen 
verhaal van gaan maken. Transparantie helpt, ook als je je 
zorg of aandachtspunten deelt. Transparant zijn en je open, 
kwetsbaar durven opstellen en eerlijk communiceren zijn 
belangrijk, zeker als er ontwikkelingen zijn die jou en de 
organisatie of jouw team raken.
Voor leidinggeven op afstand zijn vertrouwen en kunnen 
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loslaten heel belangrijk. En ja, dat is best spannend! Je zult 
meer vooraf moeten regelen en afstemmen, zodat weder-
zijdse verwachtingen zijn afgestemd.
Ooit sprak ik bij een opdracht met mijn contactpersoon 
vanuit hr. Ze was een groot voorstander van flexibel wer-
ken. Maar in een van de gesprekken zei ze dat als ze thuis 
ging werken, ze op verzoek van haar leidinggevende vooraf 
een mail stuurde met wat ze die dag zou doen. Ze vond het 
eigenlijk wel handig. Ik adviseerde haar dit voortaan elke 
dag te doen, dus ook als ze wel op kantoor was een mail 
sturen aan haar leidinggevende met de activiteiten voor die 
dag. Dit voorbeeld laat zien dat we ons van veel patronen 
helemaal niet bewust zijn. Toen ik het besprak, zag ze pas in 
hoe onzinnig het eigenlijk was. De onderliggende laag gaat 
over vertrouwen en daar dan ook het gesprek over aangaan.
Heel vaak merk ik bij werkafspraken dat medewerkers met 
hun leidinggevenden moeten afstemmen of ze thuis mogen 
werken: ze moeten er toestemming voor vragen. Nu kan ik 
me voorstellen dat je afspraken maakt als iemand standaard 
een dag in de week thuiswerkt. Maar ik vraag me echt af 
waarom het nodig is dat een medewerker toestemming moet 
vragen om een dag thuis te werken. Als je ervan uitgaat dat 
mensen met de juiste dingen bezig zijn, verantwoordelijk 
zijn voor hun werk en bewust met hun werk omgaan, is het 
helemaal niet meer relevant waar iemand werkt: het werk is 
immers leidend. En zeker als je het zelf ook wel eens doet: 
waarom zou jij het wel kunnen en een ander niet?
Voor sommige mensen betekent vertrouwen dat de ander 
eerst moet laten zien dat hij het vertrouwen waard is, dus 
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eerst bewijzen voordat hij vertrouwen krijgt. Bij mij werkt 
het omgekeerd: vertrouwen is er, maar als ik het gevoel heb 
dat er niet goed mee wordt omgegaan, ben ik geneigd meer 
te controleren. Als dat gebeurt, is het belangrijk om het 
gesprek aan te gaan; soms is er gewoon een andere verwach-
ting of goede verklaring. Mijn advies is om te streven naar 
maximale transparantie en bereikbaarheid, door de agenda 
up-to-date te hebben en bereikbaar te zijn via telefoon of 
Skype. En als het niet werkt of je merkt dat er onvoldoende 
resultaat is of dat iemand onvoldoende bereikbaar is, ga je 
het gesprek hierover aan – en wacht je zeker niet af.

Leiderschapsstijl

Door op afstand leiding te geven verandert er eigenlijk niets 
aan de kern van leiderschap. Dat blijft hetzelfde: het leiden 
en begeleiden van mensen. Alleen de manier waarop, het 
hoe, verandert en vraagt iets anders van jou als leidingge-
vende en van de manier waarop je mensen aanstuurt, coacht 
en begeleidt. Als leidinggevende is het in de basis belangrijk 
dat je kunt variëren in je leiderschapsstijl en kunt afstem-
men op wat de ander nodig heeft. Een veelgebruikt model 
is dat van situationeel leiderschap, waarbij je als leider meer 
directief (taakgericht en instructief) of meer relatiegericht 
(ondersteunend) leidinggeeft. De stijl die het best past, is 
situationeel, bijvoorbeeld op basis van het ontwikkelings-
niveau van de persoon of groep. Als leidinggevende is het 
belangrijk dat je door observeren en luisteren kunt herken-
nen wat nodig is en jouw gedrag daaraan aanpast. Daarmee 



76  |  LEIDINGGEVEN OP AFSTAND

wordt de mate van invloed ook meer voorspelbaar. Op basis 
van situationeel leiderschap kun je dan in meerdere of min-
dere mate sturing geven of juist ondersteuning.
Een voorbeeld. Een medewerker die net begint en nog niet 
veel werkervaring heeft, heeft waarschijnlijk behoefte aan 
heel duidelijke instructies en opdrachten. Deze medewerker 
kan ook elders werken, maar heeft meer houvast nodig dan 
een medewerker die weinig sturing en weinig ondersteu-
ning nodig heeft; deze laatste medewerker is prima in staat 
eigen regie te voeren en aan hem kun je gemakkelijk taken 
en opdrachten delegeren.
Vooral leidinggevenden die vanuit de inhoud komen, vin-
den dat delegeren vaak lastig. Ze zijn meestal heel handig in 
hun vak, weten ook wat ze willen en vinden dat ze het zelf 
beter en sneller kunnen. Maar eigenlijk ontneem je daar-
mee de ander de kans om zelfstandig te werken en zich ook 
te ontwikkelen. Als leidinggevende moet je je er dus van 
bewust zijn dat de manier waarop je de ander benadert – 
en dus welke stijl je hanteert – ook invloed heeft op wat de 
ander gaat doen of teruggeeft.
Verder is het goed om na te denken wat situationeel lei-
derschap van jou vraagt als je meer op afstand leiding-
geeft. Het principe blijft hetzelfde, maar de manier waarop 
wordt anders. Medewerkers die nog weinig taakvolwassen 
zijn en minder zelfstandig of gemotiveerd zijn, hebben veel 
sturing nodig. Je kunt hierbij denken aan heel duidelijke 
taken en kleine stappen. De leidinggevende neemt vaak nog 
de beslissingen. Als je op afstand met elkaar werkt, zul je 
dus heel regelmatig contact moeten hebben om de voort-
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gang te bewaken, bij te sturen en waar nodig te toetsen of 
de opdrachten waar de medewerker mee aan de slag gaat 
duidelijk zijn. Het helpt als je de medewerker deze zelf laat 
formuleren. Hij heeft vaak steun nodig van jou of collega’s 
en vindt het daarom vaak prettig om in de buurt van col-
lega’s te werken. Op afstand werken kan, maar je zult heel 
goede afspraken moeten. Hulp vragen zal voor de medewer-
ker niet altijd gemakkelijk zijn. Bij situationeel leiderschap 
is op afstand leidinggeven gemakkelijker als iemand meer 
taakvolwassen is, weinig of nauwelijks ondersteuning nodig 
heeft. Maar ook dan zul je afspraken moeten maken over 
hoe je met elkaar werkt, hoe vaak je contact met elkaar hebt, 
wie het initiatief neemt en wat het doel is.

Rekening houden met verschillende generaties 
en behoeftes

Je hebt in je team vast medewerkers die in verschillende 
generaties zijn opgegroeid. Ook daardoor ontstaan er ver-
schillende behoeftes. Vaak zeggen net afgestudeerde jonge-
ren dat ze juist graag naar kantoor komen om collega’s te 
ontmoeten, samen te werken en vooral veel te leren. Alleen 
hebben ze wel allemaal een duidelijke voorkeur voor de 
indeling van hun dag – misschien niet te vroeg beginnen 
en eventueel langer doorgaan. Feedback, spelregels en leren 
werken zijn belangrijke elementen voor twintigers. Millen-
nials willen bovendien met hun werk impact hebben en 
betekenisvol bezig zijn. Ze willen een positieve en duur-
zame bijdrage leveren aan de maatschappij, het werkveld 
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of het milieu. Ze willen het verschil maken. Ze zijn over 
het algemeen positief over hun carrièrekansen. Ze willen 
eerlijk beloond worden voor hun inspanningen, zich zeker 
voelen over hun baan en ruimte hebben voor voldoende 
vrije tijd en zo nu en dan voor het inlassen van een pauze. 
Dit blijkt uit onderzoek van Manpower.5 Ze vinden het 
belangrijk om te werken met prettige collega’s, plezier te 
hebben in het werk, flexibel te werken en nieuwe vaardig-
heden te ontwikkelen. Ook vinden ze het belangrijk dat de 
werkgever zijn bestaansrecht ontleent aan de betekenis die 
hij heeft voor de maatschappij. Als leidinggevende zul je 
met hen in gesprek moeten over het waarom van de orga-
nisatie en zorgen dat persoonlijke belangen matchen met 
organisatiebelangen.
Dertigers met kinderen hebben vaak een andere behoefte. 
Zij werken meestal met z’n tweeën, waardoor zorg verdeeld 
moet worden, dus ook het brengen/halen van de kinderen 
en de zorg die daarbij komt kijken. Bij hen is flexibiliteit een 
belangrijk aspect. Ook de reisafstand tot het werk is belang-
rijk, want hoe snel kan een van de twee thuis zijn als er iets 
met de kinderen is? Het hebben van een vangnet is enorm 
belangrijk voor deze groep, maar niet voor iedereen even 
gemakkelijk te organiseren. Werk en privé in balans hou-
den is een uitdaging en een belangrijke voorwaarde. Col-
lega’s en leidinggevenden hebben vaak ook een mening of 
vooroordelen ten opzichte van het thuiswerken van deze 
medewerkers. Zo kan het zijn dat een collega thuis aan het 
werk is omdat een van de kinderen ziek is. Het is dan de 
vraag of dat wel of niet kan. Vaak hebben mensen er snel 
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een mening over: dat kan niet, de collega loopt de kantjes er 
vanaf. Zonder dat ze de context kennen, is er al een oordeel 
geveld. Collega’s weten ook niet precies hoe het zit of wat 
er is afgesproken. Misschien haalt de medewerker het werk 
op een andere tijden in, of werkt hij deels overdag en deels 
in de avond of juist extra op zijn parttimedag, of misschien 
werkt hij zelfs maar een beperkt aantal uren. Mensen heb-
ben vaak snel een mening klaar zonder het hele plaatje com-
pleet te hebben, maar wel vaak vanuit hun eigen perspectief 
en overtuiging: je kunt niet thuiswerken als er een ziek kind 
is. Maar er zijn zoveel mogelijkheden en nuanceringen te 
bedenken. Leidinggevenden hebben hierin de belangrijke 
taak om goed uit te leggen en te bespreken wat wel en niet 
kan en wat je van elkaar verwacht. En ze moeten duidelijk 
maken dat het gaat om maatwerk en dat dat juist zo belang-
rijk is. We willen toch allemaal als uniek persoon behandeld 
worden? Dus waarom niet op dit vlak? Daarom moeten we 
stoppen met oordelen over een ander.
Voor de wat oudere generatie geldt dat deze mogelijk met 
mantelzorgtaken te maken krijgt, waardoor ook weer andere 
zaken geregeld moeten worden. Ook hier helpt ruimte om 
flexibeler met het werk om te gaan en ruimte om ook elders 
te kunnen werken. En mogelijk heb je medewerkers die aan 
het eind van hun carrière zijn, minder willen werken of min-
der willen reizen, en graag hun vakkennis overdragen op 
nieuwe en minder ervaren collega’s. Ook deze groep mede-
werkers groeit. Een aandachtspunt bij deze doelgroep dat ze 
moeten worden meegenomen in de digitale vaardigheden 
en de nieuwe manier van samenwerken en oude patronen 
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moeten loslaten. Door deze medewerkers aan jonge mede-
werkers te koppelen kunnen ze veel voor elkaar betekenen 
op het gebied van vakmanschap en nieuwe manieren van 
werken.

Verantwoordelijkheid geven

Het is belangrijk dat mensen hun verantwoordelijkheid 
nemen en hierover communiceren. Discussies over ver-
antwoordelijkheid gaan vaak over altijd bereikbaar moe-
ten zijn, dus de telefoon en e-mail bijhouden ook als men-
sen niet aan het werk zijn, in de avonduren of op hun vrije 
dag. Of het gaat erover dat medewerkers niet doen wat er 
van hen wordt verwacht. Maar verantwoordelijkheid bete-
kent dat je weet wat er nodig is en wat je moet doen, waar-
bij je continu prioriteiten moet stellen en keuzes moet 
maken. Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen is er 
vertrouwen nodig, maar medewerkers moeten ook precies 
weten wat er van hen wordt verwacht. Je kunt alleen ver-
antwoordelijkheid nemen als je er zelf achter staat wat je 
gaat doen.
Verantwoordelijkheid nemen begint bij het creëren van een 
omgeving waarin dat mogelijk is. Soms zegt een medewer-
ker ‘ja’ tegen een opdracht, maar merk je aan alles dat het 
eigenlijk een ‘nee’ is. Er zijn bijvoorbeeld nog onduidelijk-
heden, niet alle relevante vragen zijn beantwoord, het is 
helemaal niet haalbaar in de ogen van de medewerker of het 
sluit niet aan bij zijn behoefte of wens. Het is belangrijk om 
dat te signaleren en daarover met elkaar in gesprek te gaan. 
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Anders is de kans groot dat de ander met niets of met iets 
heel anders terugkomt.
Medewerkers moeten als ze een vraag of opdracht krijgen 
goed weten wat er van hen wordt verwacht, welke kaders 
en randvoorwaarden relevant zijn, welke deadlines er 
zijn en welk resultaat bereikt moet worden. Net zoals een 
opdrachtgever de belangrijke verantwoordelijkheid heeft 
om met duidelijke opdrachten te komen, is het de ver-
antwoordelijkheid van een medewerker om hier kritisch 
in te zijn en vragen te stellen. Zo komen ze gezamenlijk 
tot een heldere opdracht. Alleen op deze manier kunnen 
medewerkers daar echt ‘ja’ tegen zeggen. Als de kaders en 
randvoorwaarden duidelijk zijn, is elke oplossing waarmee 
de medewerker komt akkoord; deze past immers precies in 
hetgeen gevraagd is.
Een handig model om tot een heldere opdracht te komen is 
de omgekeerde managementpiramide van Vandendriessche. 
Als opdrachtnemer kan een medewerker vragen stellen over 
het doel van de opdracht: wat is het probleem eigenlijk, welk 
doel dient de oplossing precies en waarom willen we dit 
opgelost hebben? De ervaring leert dat je wel vijf keer kunt 
doorvragen op de waaromvraag voordat alles helemaal hel-
der is. Medewerkers vinden het soms lastig om een degelijke 
uitvraag te doen bij hun manager. Praktische zaken spelen 
daarbij vaak een rol, bijvoorbeeld de tijdsdruk of de volle 
agenda van de manager: het moet ‘even’ tussendoor: ‘Lees 
eerst het dossier, dan zal het allemaal wel duidelijk worden.’ 
Maar het kan ook een cultureler aspect hebben. De mede-
werker stelt zich bijvoorbeeld wat terughoudend op om niet 
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de indruk te wekken dat hij de manager ter verantwoording 
roept of eerder genomen beslissingen kritisch ter discussie 
stelt. Wie wil er nou een zeurpiet lijken of zelfs de harmoni-
euze relatie in gevaar brengen waarvan je afhankelijk bent? 
Er heerst op de afdeling toch een can do-mentaliteit?
Hier ligt natuurlijk een kerntaak van de leidinggevende en 
de organisatie: een cultuur creëren waarin medewerkers de 
ruimte en de waardering krijgen om zelfstandig te schitte-
ren. Je kunt met elkaar op zoek gaan naar de speelruimte 
door de kaders en randvoorwaarden waaraan mogelijke 
oplossingen moeten voldoen helder te krijgen.

Organisatiecultuur

Soms horen we in trajecten: ‘Dat past niet goed in onze cul-
tuur.’ Of de organisatiecultuur wordt als excuus gebruikt 
om maar niet te hoeven veranderen. Maar de organisatie-
cultuur wordt gevormd door de mensen die er werken. Als 
je een andere cultuur wilt ontwikkelen, moet je weten hoe 
die er concreet zou moeten uitzien en wat je graag wilt ver-
anderen. Het helpt dan als je allereerst weet welke waarden 
belangrijk zijn. Waarden kun je zien als een ethisch kompas 
voor de visie en de strategie van een organisatie. Als je deze 
waarden hebt benoemd, kun je kijken hoe deze zichtbaar 
zijn in het (gewenste) gedrag, dus hoe je ze kunt herkennen 
in het gedrag van medewerkers. Door ze te formulieren van-
uit medewerkersperspectief worden de waarden concreet. 
Hier een aantal voorbeelden op basis van onze enkele van 
onze waarden:
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• Duurzame impact. ‘Ik sta voor duurzame impact, dat zie 
je doordat ik stevig doorvraag naar de achtergrond, zelfs 
als er geen tijd voor lijkt.’

• Vertrouwen. ‘Ik sta voor vertrouwen, dat zie je doordat ik 
luister zonder vooroordeel, zelfs als het niet strookt met 
mijn eigen wereldbeeld of belang.’

De waarden en het zichtbare gedrag werk je samen met 
medewerkers uit. Bij veel organisaties zie je op de website 
de belangrijkste kernwaarden staan; vaak zijn dat onder 
andere respect, integriteit, openheid en werkplezier. Door 
de vertaalslag te maken naar concreet gedrag zijn ze ook in 
de praktijk toepasbaar, bijvoorbeeld voor het geven of vra-
gen van feedback.

Feedback

Als de waarden en het gedrag zoals hiervoor besproken hel-
der zijn, dan helpt dat bij het geven of vragen van feedback. 
Zeker als er ook afspraken zijn gemaakt over flexibel wer-
ken, kun je elkaar helpen en aanspreken. Als het gewenste 
gedrag niet duidelijk is en er geen afspraken zijn gemaakt, 
is dat veel lastiger, want medewerkers vragen zich dan vaak 
af: ‘Wie ben ik, om er iets over te zeggen?’ Dan ligt de ver-
antwoordelijkheid vaak bij de leidinggevende, die moet het 
maar oplossen. Dat wordt lastiger als je meer op afstand met 
elkaar werkt en draagt niet bij aan openheid of verantwoor-
delijkheid.
Voor veel mensen moet het echt ver gaan, willen ze een 
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ander feedback geven, zeker als ze de ander niet (goed) ken-
nen of niet weten hoe die zal reageren. Feedback is natuur-
lijk ook niet altijd leuk en mensen willen het ook niet altijd 
horen, laten we daar eerlijk over zijn. We geven feedback 
niet altijd volgens het boekje en het zal niet altijd aankomen 
zoals bedoeld. Gelukkig bestaat er ook positieve feedback: 
complimenten of een gesprek over hoe mensen nog meer uit 
zichzelf kunnen halen en nog meer kunnen bereiken, kun-
nen ook positief zijn. We geven elkaar te weinig feedback, 
zeker als we meer op afstand werken; juist dan wordt vooral 
positieve feedback nog wel eens vergeten.
Waarom heeft feedback zo’n lading? We zijn vaak bang de 
ander te kwetsen, we willen de ander niet teleurstellen, we 
zijn bang door de mand te vallen of we weten niet goed hoe 
het overkomt, et cetera. We hebben echter allemaal feed-
back nodig om onszelf te ontwikkelen. Heel vaak ben je je 
zelf helemaal niet bewust van bepaald gedrag, en het helpt 
dan als iemand jou een spiegel voorhoudt. Het kan ook zijn 
dat je met je collega’s afspraken hebt gemaakt, maar er is één 
collega die zich daar niet aan houdt. Feedback is misschien 
wel het gemakkelijkst als het over de inhoud gaat, bijvoor-
beeld over een document dat je hebt geschreven en waar 
collega’s verbeterpunten in zien. Veel lastiger wordt het als 
het om meer persoonlijke zaken gaat, over gedrag, of over 
hoe mensen tegen zaken aankijken. 
Een omgeving waarin mensen elkaar feedback vragen en 
geven, moet veilig zijn en mensen moeten erop kunnen ver-
trouwen dat anderen er zorgvuldig mee omgaan. De feed-
back moet gericht zijn op leren en ontwikkelen, en niet op 
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de ander afbranden. Het helpt dan ook als feedback kort op 
de bal wordt gegeven – of gevraagd. Dat voorkomt ook dat 
het iets groots en ingewikkelds wordt.
Als je zelf regelmatig om feedback vraagt omdat je iets wilt 
verbeteren of leren, helpt dat natuurlijk ook. Je kunt er dan 
gericht om vragen. Daarmee stimuleer je de ander om feed-
back te geven, ook als het een lastig onderwerp betreft. Maar 
het kan natuurlijk ook gebeuren dat je ongevraagd feedback 
krijgt, omdat je een situatie anders had geïnterpreteerd, 
onvoldoende vaardigheden of kennis had of iets niet goed is 
gegaan. Dat is vaak een stuk lastiger, omdat je het dan niet 
hebt zien aankomen.
Voor het geven van feedback kun je onderscheid maken 
tussen meer persoonlijke feedback over iemands gedrag en 
feedback over de inhoud van het werk. Voor de eerste vorm 
is het handig om eerst te benoemen wat je ziet en hoort (de 
feiten), dan vertelt wat dat met jou doet en tot slot vraagt of 
de ander zich daarin herkent. Als dat niet het geval is, kun 
je concrete voorbeelden noemen en aangeven waarom je het 
belangrijk vindt deze feedback te geven.
Als het meer om werkinhoudelijke feedback gaat, zou je 
het sandwichmodel kunnen gebruiken, waarbij je eerst ver-
telt wat er goed gaat, en dan toevoegt wat er nog beter kan 
om het een volgende keer helemaal top te laten zijn. Het 
gaat hierbij om het toevoegen of stapelen van de elemen-
ten. Soms wordt deze vorm gebruikt om iemand eerst heel 
positief te benaderen en vervolgens met de grond tegelijk 
te maken. Dat is absoluut niet de bedoeling. Als je op deze 
manier feedback geeft, zullen mensen de volgende keer het 
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positieve niet eens meer horen, maar vooral wachten op wat 
er daarna komt.
Beide modellen worden veel gebruikt in feedbacktrainin-
gen, maar het gaat erom dat je het ook daadwerkelijk toe-
past in de praktijk. Een feedbacktraining is waardevol om 
medewerkers dezelfde handvatten mee te geven over feed-
back en om te kunnen oefenen in een veilige leeromgeving. 
Maar als het alleen bij een training blijft, zal er in de praktijk 
weinig veranderen.
Vaak is feedback onderdeel van onze verandertrajecten en 
soms vinden mensen dat gek: wat heeft dat nu met flexibel 
werken of op afstand leidinggeven te maken? Maar dat is 
eigenlijk niet zo moeilijk uit te leggen: feedback is gewoon 
verdraaid lastig en het wordt vaak nog complexer als je 
elkaar minder vaak ziet. Mensen kunnen er misschien mak-
kelijker mee wegkomen of elkaar zelfs ontwijken. En dat 
komt de sfeer en de werkcultuur niet ten goede.
De meeste mensen zeggen dat ze het fijner vinden als per-
soonlijke feedback in een face-to-facegesprek gebeurt, maar 
het kan ook telefonisch of bijvoorbeeld met een videoconfe-
rence-tool. Hiervoor is het wel belangrijk dat je elkaar kent 
en vertrouwt. Inhoudelijke feedback wordt verder vaak via 
mail of in een samenwerkomgeving gegeven, bijvoorbeeld 
in een document.
Er zijn enkele spelregels voor feedback. Mijn ervaring is 
dat de meeste mensen deze wel kennen en vaak al eens in 
een training hebben geleerd hoe ze het best feedback kun-
nen geven of ontvangen. Maar het toepassen is echt een 
ander verhaal. Het woord ‘feedback’ heeft vaak al een zware 
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lading, terwijl het eigenlijk gaat om dagelijkse zaken. Al 
is dat natuurlijk anders als iemand herhaaldelijk feedback 
krijgt en er niks mee doet, of als iemand niet goed functi-
oneert. Maar dan gaat het ook om een heel ander gesprek.
Bij work21 gebruiken we al enige tijd een app voor feed-
back. Daarmee kun je ad hoc feedback vragen en geven, en 
je kunt ook op basis van persoonlijke doelstellingen en ont-
wikkelpunten heel gericht feedback vragen of geven aan col-
lega’s en mensen binnen of buiten de organisatie. Bovendien 
kun je terugkerende vragenlijsten gebruiken voor feedback 
en evaluatie, bijvoorbeeld voor een teamoverleg, voor een 
project of als onderdeel van 360 gradenfeedback. De tool 
die wij gebruiken, heet TruQu, maar er zijn er meerdere. 
Voor het werken met zo’n app is wel nodig dat mensen het 
nut en de noodzaak zien van feedback. Het voordeel ervan 
is dat je gedurende het jaar voor jezelf feedback kunt verza-
melen. Je ziet dat steeds meer bedrijven het jaarlijkse func-
tioneringsgesprek afschaffen en gebruikmaken van dit soort 
tools voor voortdurende feedback en ontwikkeling. Als je 
met een feedbackapp aan de slag wilt, is het belangrijk dat je 
zorgt dat het onderdeel is van een groter programma, en dat 
je start met de vraag waarom feedback belangrijk is voor de 
organisatie of het team, hoe het werkt en op welke manier je 
hiermee aan de slag gaat en het levend houdt.
Voor feedback geldt: oefening baart kunst. Het is vooral 
een kwestie van doen. Door het onderdeel te maken van het 
dagelijks werk wordt het gewoner en minder ingewikkeld. 
Feedback kun je op gang brengen door regelmatig te eva-
lueren: hoe ging het? Wat ging goed? Wat kan beter? Dit 
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zijn vragen die je goed kunt gebruiken voor een vergade-
ring, gesprek, presentatie of samenwerking, al dan niet in 
een app. Of je kunt aan het eind van een vergaderingen een 
kort rondje tops en flops te bespreken, waarbij je afspreekt 
dat mensen niet in herhaling vallen, maar alleen iets zeggen 
als ze iets willen toevoegen en anders passen. Feedback kan 
ook door een berichtje dat gedeeld wordt op sociale media 
of in sociale tools zoals Microsoft Teams. Wees je bewust 
van het effect van feedback, maar ook van het níét geven van 
feedback. Vraag ook zelf geregeld feedback; hiermee verlaag 
je de drempel bij de medewerkers om dat ook te doen.

Geef het goede voorbeeld

Het goede voorbeeld geven klinkt misschien als een open 
deur, maar is ontzettend belangrijk. Mensen kijken onbe-
wust en bewust naar jou. Als jij als leidinggevende vast blijft 
houden aan oude patronen, bijvoorbeeld aan een eigen 
werkkamer terwijl je medewerkers flexibel moeten werken, 
geef je niet bepaald het goede voorbeeld. Of als je tegen 
iemand grapt ‘goedemiddag’ als hij later begint, dan voelen 
medewerkers zich niet vrij om flexibel te werken. Nu snap 
ik ook wel dat als je als leidinggevende veel afspraken en 
gesprekken hebt gedurende de dag, je niet graag telkens op 
zoek wilt naar een andere ruimte. Dat kost veel tijd. Maar 
als er genoeg vergaderruimtes zijn of plekken waar je apart 
kunt zitten, is dat meestal voldoende. Veel leidinggevenden 
gebruiken dit argument om zelf niet flexibel te hoeven wer-
ken, maar er zijn ook steeds meer directeuren en leiding-
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gevenden die dit wel doen en er heel tevreden over zijn. Ze 
zitten vaker tussen hun medewerkers en horen zo meer wat 
er speelt, of maken tussen vergaderingen door gebruik van 
aanlandplekken of overleggen in het grand café of bedrijfs-
restaurant. Als je het zelf lastig vindt, kijk dan eens om 
je heen, ga in gesprek met een collega die al wel op deze 
manier werkt en kijk wat je van hem of haar kunt leren.
Tijds- en plaatsonafhankelijk werken maakt ook dat jij altijd 
en overal kunt werken. Heel veel leidinggevenden zijn de 
hele dag in overleg en verwerken en beantwoorden in de 
avonduren hun e-mail. Dit doen ze dan thuis vanaf de bank, 
maar het effect kan zomaar zijn dat medewerkers ook in de 
avonduren gaan reageren, ongeacht of dit nodig is. Waar-
schijnlijk ben je onderdeel van een organisatie en heb jij zelf 
ook weer te maken met jouw leidinggevende. Belangrijk is 
dat je je bewust bent van het effect van jouw gedrag op je 
medewerkers en collega’s.
Van een leidinggevende hoorde ik dat ze het vervelend 
vond dat haar collega-MT-leden vaak op vrijdag afwezig 
waren: vrij of thuis aan het werk. Zelf had ze juist op vrij-
dag wat ruimte in haar drukke agenda om eens te sparren 
of wat dieper op een onderwerp in te gaan. Maar eigenlijk 
was ze vaak als enige van het MT op kantoor en daardoor 
kwamen er allerlei zaken op haar bordje die anders ook bij 
andere MT-leden terecht zouden komen. Daarnaast miste 
ze de mogelijkheid om een goed gesprek met collega’s te 
hebben, een thema uit te diepen, et cetera. Doordat enke-
len ervoor kozen op vrijdag structureel vanuit huis te wer-
ken, was daar geen ruimte voor. Er zitten meerdere kanten 
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aan dit voorbeeld. Allereerst werd er vanuit de organisatie 
een groot beroep gedaan op fysieke aanwezigheid, anders 
zouden de vragen niet bij haar terechtkomen, maar zouden 
de mensen de vragen ook online stellen. Verder voelde ze 
zichzelf genoodzaakt de vragen op te pakken in plaats van 
aan te geven dat haar collega’s via digitale middelen of tele-
foon te benaderen waren. Ze hield de gewoonte daarmee 
ook in stand. Daarnaast had ze de behoefte om te overleg-
gen met collega’s. Daar zijn natuurlijk ook verschillende 
mogelijkheden voor: je kunt op afstand met elkaar vergade-
ren, uitgebreid bellen, ideeën delen, et cetera, en je op die 
manier verbonden voelen met je collega’s en samenwerken. 
Uitgebreide zakelijke of meer persoonlijke gesprekken kun-
nen ook gewoon telefonisch gedaan worden. Door dit met 
collega’s te bespreken komen de verschillende behoeftes en 
vragen naar boven.
Ze besprak het met de andere MT-leden en toen bleek dat 
zij hier heel flexibel mee kunnen omgaan en ze gingen zelf 
op zoek naar oplossingen, zoals online vergaderen en elders 
afspreken.
Zelf bel ik veel vanuit de auto (en ja, alles handsfree). Ik 
vind dat het uitgelezen moment om even bij te praten met 
collega’s, te horen hoe het gaat, waar ze mee bezig zijn, et 
cetera. Een klant bel ik eigenlijk nooit vanuit de auto; moge-
lijk moet ik dan aantekeningen maken en dat zijn toch 
andere gesprekken dan met collega’s. Voor mij staat bellen 
met collega’s gelijk aan praten met iemand die naast me zit 
in de auto, of eigenlijk is het nog gemakkelijker, want ik hoef 
de ander niet aan te kijken. Maar ook als ik thuis aan het 
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werk ben, is er veel contact met collega’s via chatberichten, 
telefoon, videovergaderingen, enzovoort.
Als je als leidinggevende niet zo digitaal vaardig bent, kan 
dat je echt beperken in het werken op afstand en het stimu-
leren van je medewerkers. Je zult dus ook echt zelf ervaring 
moeten opdoen, experimenteren en leren wat wel en niet 
werkt voor jou en je team, want je kunt er gewoon niet meer 
omheen. Digitale middelen zijn inmiddels helemaal verwe-
ven met ons dagelijks leven en werk en zijn niet meer weg 
te denken. Leuk of niet, je kunt er gewoon niet meer niks 
mee doen.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Als jij als leidinggevende 
openstaat voor nieuwe middelen, en deze ook gemakkelijk 
zelf inzet, zullen medewerkers dat ook gaan doen. Soms 
is er een crisis of persoonlijk probleem nodig om leiding-
gevenden ervan bewust te maken dat het ook anders kan. 
Meerdere keren heb ik dat inmiddels ervaren. Zo was er 
een leidinggevende die door een operatie thuis kwam te 
zitten, maar wel in staat was om vanuit huis te werken. Of 
mensen worden op een andere manier door omstandighe-
den gedwongen elders of vanuit huis te werken en moeten 
noodgedwongen een-op-eengesprekken op afstand voeren. 
En dat blijkt prima te werken.
Tot slot denken veel mensen steeds globaler en daarbij 
zijn digitale middelen niet meer weg te denken. Er bestaan 
tegenwoordig zelfs digitale nomaden: veelal ondernemers of 
zzp’ers die voor hun werk geen vaste werkplek nodig heb-
ben. Ze kunnen overal werken en werken onderweg en dus 
digitaal voor hun klant of opdrachtgever. Een ander mooi 
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voorbeeld gaat over mijn zoon. Hij was ongeveer zeventien 
en gamede veel – veel te veel, vond ik als moeder. Dat kon 
nooit goed zijn, en dan ook nog eens allerlei vechtgames. Tot 
ik een keer mee ging kijken en luisteren: tijdens het gamen, 
dat hij vooral in groepen deed, hadden ze heel interessante 
gesprekken over politiek, over ontwikkelingen in de wereld-
economie, over wat er speelde in een land, maar ook hoe het 
met het ging, hoe het thuis was, et cetera. Soms kwam hij na 
het gamen vertellen wat hij had besproken of gehoord. Dat 
waren boeiende gesprekken, vond ik, en bovendien hoorde 
hij heel verschillende standpunten en ervaringen uit ver-
schillende landen.
Uit het gamen zijn ook mooie vriendengroepen ontstaan en 
met een van deze groepen spreekt hij regelmatig af. Ze heb-
ben dus ook behoefte om elkaar fysiek te zien, maar spre-
ken elkaar vooral op afstand. Ik sta er soms versteld van wat 
ze bespreken: eigenlijk alles wat wij met vrienden aan de 
keukentafel bespreken met een kop koffie of een glas wijn 
erbij. Mij heeft dat anders leren kijken naar het gamen. Dat 
is mede interessant omdat ook in deze groepen sprake is 
van leiderschap en verschillende teamrollen. Hier is ook al 
onderzoek naar gedaan. Het sociale aspect is ook op afstand 
van essentieel belang en werkt dus prima, als je ervoor 
openstaat.
Dat geldt natuurlijk ook in organisaties. Als je op afstand 
werkt en elkaar regelmatig telefonisch of via onlinetools ziet 
of spreekt, wordt het gewoon. In het begin is het misschien 
een beetje onwennig om thuis met een webcam aan te over-
leggen, maar als je dat vaker doet, wordt het steeds norma-
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ler. Ook hier geldt dat het van belang is een gezonde mix te 
zoeken tussen fysiek ontmoeten en op afstand werken.
Mensen hebben behoefte elkaar te ontmoeten en nemen 
gedrag over van de ander, imiteren de ander. Dit komt 
omdat we daar speciale zenuwen voor hebben in ons brein, 
de zogenaamde spiegelneuronen. We spiegelen onszelf vaak 
onbewust aan de ander. Kijk maar eens in een gesprek: als 
jij met je armen over elkaar gaat zitten, is de kans groot dat 
de ander dat ook doet. Het gebeurt vaak helemaal onbe-
wust, maar dat spiegelen heeft wel effect en het heeft een 
sociale functie: we versterken zo de sociale band en kun-
nen ons beter inleven in een ander. Spiegelneuronen maken 
ons empathisch. Maar ook een fysieke schouderklop of het 
ritueel om regelmatig samen te komen versterkt het gevoel 
van verbinding.

Virtueel rondlopen

Als leidinggevende is het belangrijk dat je leert om virtueel 
rond te lopen. Als je gewend bent om op kantoor te werken 
met je team redelijk in de buurt, kun je gemakkelijk even 
bij iemand langsgaan voor een vraag of een klus. Maar als 
de meeste mensen elders werken, gaat dat niet. Zo is een 
veelgehoorde klacht van medewerkers dat als je op vrijdag 
op kantoor werkt, je ook echt de klos bent. Dit komt omdat 
er op die dag vaak minder mensen aanwezig zijn: sommi-
gen werken vanuit huis, anderen zijn vrij. Als je als leiding-
gevende gewend bent (spoed)klussen te verdelen onder de 
mensen die je daadwerkelijk ziet, ben je als medewerker 



94  |  LEIDINGGEVEN OP AFSTAND

inderdaad altijd de klos. Voor jou als leidinggevende is het 
belangrijk dat je leert ook virtueel rond te kijken, door bij-
voorbeeld op Teams of Skype voor Bedrijven te kijken welke 
medewerkers beschikbaar zijn, ongeacht op welke plek ze 
zijn en of ze tijd hebben om je te helpen. Wees je bewust van 
de verdeling van werk en activiteiten, zodat niet alleen de 
mensen die fysiek aanwezig zijn deze taken krijgen. Wees je 
ook bewust van het effect van het wel of niet fysiek aanwezig 
zijn voor nieuwe opdrachten en kansen.

Wrap-up

Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het succes 
van flexibel werken en op afstand werken. De basis wordt 
gevormd door vertrouwen, ruimte geven en kaders defini-
eren. Zorg voor verbinding van persoonlijke doelen met de 
organisatie- of teamdoelen en deel deze met elkaar. Door het 
creëren van een omgeving waarin medewerkers meer eigen 
regie hebben, elkaar kennen, toegang hebben tot relevante 
informatie en kennis, en worden uitgedaagd om samen te 
werken, kun je snel en adequaat reageren op vragen van 
de klant. Goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is 
belangrijk en daarbij helpt het model van Vandendriessche, 
waarbij je als opdrachtgever helderheid dient te scheppen 
over het probleem of de vraag, het resultaat dat je wilt berei-
ken en criteria waaraan mogelijke oplossingen moeten vol-
doen. Voor de opdrachtnemer is het belangrijk goed door te 
vragen tot het helder is en je ook daadwerkelijk aan de slag 
kunt met het bedenken van een oplossing. Uiteraard is er 



3 • LEIDErSchAP OP AFSTAND  |  95

ruimte om elkaar te inspireren en tussentijds af te stemmen. 
Het werken op afstand wordt zo een stuk gemakkelijker.
Om op afstand leiding te geven is een voorwaarde dat je de 
beschikbare (digitale) middelen slim inzet. Geef hierin zelf 
het goede voorbeeld en gebruik de beschikbare middelen, 
experimenteer en leer wat voor jullie werkt. Als je aan de 
slag gaat met flexibel werken en leidinggeven op afstand, 
is het goed om klein te starten, samen te ontwikkelen en 
transparant en open samen te werken. Geef medewerkers 
verantwoordelijkheid en creëer een omgeving waarin je met 
elkaar leert op basis van feedback.
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Hoofdstuk 4

Sturen op 
resultaat
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A ls leidinggevende heb je een grote verantwoorde-
lijkheid op je bordje liggen. Als je meer op afstand 
werkt, heb je minder snel door dat het niet goed 

gaat en je zult dus meer de vinger aan de pols moeten hou-
den. Als je een team met professionals hebt, maakt dat het 
wel een stuk gemakkelijker. Alleen hebben deze professio-
nals ook duidelijke doelen nodig om te focussen en te weten 
waar ze hun aandacht en tijd aan kunnen besteden. Zoals 
gezegd is het verbinden van persoonlijke doelen aan de 
team- of organisatiedoelen nog belangrijker als je meer op 
afstand werkt. Je ziet misschien niet continu waar iemand 
mee bezig is en kunt minder snel bijsturen. Je zult dan met 
elkaar goede afspraken moeten maken over verwachte resul-
taten, en andersom over de middelen en de ruimte die een 
medewerker heeft om de resultaten te realiseren. Resultaat-
afspraken zijn niet in elke baan even gemakkelijk en ook niet 
altijd even meetbaar. En meetbare resultaten – bijvoorbeeld 
vijf rapporten opleveren, of het hebben van vijf afspraken 
per week – geven mogelijk schijnzekerheid, want het gaat 
uiteindelijk om het effect dat wordt bereikt. Interessanter 
zijn uitdagende doelen die ertoe doen, ambities die mensen 
energie geven, waarbij je kunt sturen op het effect. Het rap-
port dat is geschreven is misschien niet zo interessant als 
doel op zich, maar wel hoe de klant het rapport waardeert, 
wat er vervolgens mee wordt gedaan en welk effect dat heeft.
Sturen op effect gaat er ook over dat medewerkers verder 
kijken dan die ene vraag of opdracht, maar vooral waar dat 
bijdraagt aan het grote geheel. Je zult de ene medewerker 
wel meer moeten helpen om dit te vertalen naar het dage-
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lijks werk dan de andere. Mensen hebben behoefte aan 
samenwerken en relaties, vanuit onafhankelijkheid en eigen 
identiteit. Om optimaal te kunnen werken moeten persoon-
lijke doelen verbonden zijn met de organisatiedoelen. Het 
heeft geen zin om mensen om te kopen met beloningen of 
andere incentives; dat werkt alleen op korte termijn en is 
men zo weer vergeten. Het gaat veel meer over aandacht, 
waardering en op waarde schatten.
Nu we de concrete vraag of opdracht linken aan de impact 
op de organisatie, komt ook de medewerker zelf in beeld: 
wat is de impact van de organisatiedoelen op hem of 
haar? Hoe kunnen medewerkers hieraan bijdragen en zich 
bovendien op basis van de doelen zich persoonlijk ontwik-
keling? Daarbij is het echt belangrijk dat ieders persoon-
lijke doelen in lijn zijn met de doelen van het team of de 
organisatie.
Sturen op resultaat zou wat mij betreft energie op moe-
ten leveren om met elkaar topprestaties te halen. Te vaak 
zien we spreadsheetmanagement waarbij de doelen worden 
geconcretiseerd op microniveau: wekelijke omzetten wor-
den gedeeld en besproken en o jee als jij deze week je tar-
get niet hebt gehaald. Begrijp me goed: natuurlijk moeten 
resultaten gehaald worden en natuurlijk moet je meten hoe 
het ervoor staat, maar medewerkers willen zelf niets lie-
ver dan dat. Alleen hebben ze niet alles in de hand om dit 
te realiseren, of ontbreken er kennis of vaardigheden. Als 
iemand de verwachtingen niet kan waarmaken of niet vol-
doet, dan moet je daarover natuurlijk in gesprek en afspra-
ken maken.
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Ik zag het een tijdje geleden bij mijn jongste zoon, die een 
praktijkopleiding volgt. De verwachtingen waren hoogge-
spannen bij zijn leerbedrijf en hij voldeed daar blijkbaar 
(nog) niet aan. Zijn leermeester vertelde hem dat telkens 
weer en mijn zoon werd er angstig en onzeker door. Met 
als resultaat stress, slecht slapen en nog meer fouten. Bij het 
leerbedrijf waar hij daarna is gaan werken, werd hij daad-
werkelijk uitgenodigd om te leren, te oefenen, te presteren 
– en daar horen ook fouten bij. Wat een verschil als je hem 
nu aan het werk ziet!
Vaak moeten mensen ook allerlei gegevens bijhouden, rap-
portages invullen en uren boeken. Dat is natuurlijk prima, 
en een voorwaarde als je op basis van geboekte uren de klant 
factureert. Maar vaak moet er heel veel informatie worden 
vastgelegd, waar vervolgens niets mee wordt gedaan of die 
helemaal niet relevant zijn. Mensen besteden dan veel tijd 
aan het nauwkeurig vastleggen, terwijl die tijd beter aan 
andere zaken kan worden besteed. Regelmatig evalueren 
wat je met elkaar vastlegt, en vooral waartoe het dient, helpt.
Als je vervolgens met dashboards werkt waarop medewer-
kers hun eigen relevante informatie en die van collega’s kun-
nen zien – continu, kunnen ze ook zelf bijsturen waar dat 
mogelijk is. Ze kunnen dan ook zelf de resultaten aan jou als 
leidinggevende presenteren, bijsturen en actie ondernemen. 
Het bepalen van de juiste stuurinformatie kun je dan ook 
met elkaar bespreken, dan weten ook medewerkers wat van 
belang is. Het delen van de stuurinformatie en status ervan 
helpt om focus aan te brengen en keuzes te maken.
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Objectives and key results

Er zijn verschillende manieren waarop je met medewerkers 
doelen kunt stellen. Belangrijk is dat ze zelf eigenaar zijn. 
Je bedenkt de doelen met elkaar, je bepaalt ze niet vóór de 
medewerkers. Je kunt bijvoorbeeld op organisatieniveau of 
op afdelingsniveau doelen bepalen en dan samen met je team 
aan de slag om dat voor elkaar te krijgen en te bespreken 
wie welke bijdrage levert. Door dit transparant en in cocre-
atie te doen zie je ook waar eventuele hiaten liggen, creëer je 
draagvlak en een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kun 
je met elkaar bedenken hoe je het gaat realiseren.
Binnen work21 hebben we besloten om met objectives and 
key results (OKR’s) aan de slag te gaan.6 Deze methodiek is 
al sinds de jaren zeventig in gebruik in de VS, en deze eeuw 
in opkomst bij techbedrijven als Google en Facebook, maar 
ook bij bijvoorbeeld overheden. De methode is erop gericht 
dat je doelen van de organisatie, de afdeling, het team en 
persoonlijke doelen met elkaar in verbinding brengt. Deze 
gegevens worden met iedereen gedeeld, zodat ook iedereen 
op de hoogte is.
Met deze methode definieer je een beperkt aantal ambities 
(objectives) voor de organisatie. Die gaan over de groei en 
ontwikkeling van je organisatie: wat is de volgende stap? De 
ambities zijn inspirerend omschreven en sluiten aan bij de 
why van de organisatie of het team. Het zijn er maximaal 
drie, dus je zult echt prioriteiten moeten stellen en keuzes 
moeten maken. Het is belangrijk om er niet méér te defini-
eren, omdat er anders onvoldoende focus is.
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De bedoeling is dat je telkens een kwartaal vooruitkijkt en 
daarvoor doelen stelt. De wereld om ons heen verandert 
continu en daarom heeft het geen zin dit veel langer voor-
uit te doen. Je kijkt elk kwartaal opnieuw kritisch hoe het 
ervoor staat, welke resultaten zijn bereikt en wat er om je 
heen gebeurt om te kunnen aanpassen waar nodig. Je schuift 
dus elke keer een kwartaal op in plaats van een meerjaren-
plan te maken dat gegoten is in beton en geen ruimte biedt 
voor voortschrijdend inzicht. Het plan is een hulpmiddel 
om je te ontwikkelen en te groeien, maar geen doel op zich.
Aan elke ambitie koppel je vervolgens maximaal drie tot vijf 
meetbare resultaten (key results) waardoor je kunt herken-
nen of je de ambitie en het doel hebt behaald. Het zijn zicht-
bare en meetbare criteria die ook tussentijds aangeven of je 
op het goede spoor zit.
Je kunt de OKR’s opstellen op alle niveaus in je organisatie: 
elke afdeling/elk team vertaalt de organisatiebrede prioritei-
ten naar concrete doelen voor zichzelf. En daarmee worden 
uiteindelijk persoonlijke doelen in lijn gebracht met team- 
of afdelingsdoelen en organisatiedoelen. Zo wordt helder 
wat iedereen bijdraagt aan het team, en het team aan de 
ambities van de organisatie. Binnen work21 beschrijft ieder-
een op basis van zijn definitie van succes concrete resultaten 
in lijn met de ambities van de organisatie, en bedenkt daar-
voor concrete acties die in het kwartaal worden uitgevoerd 
om het resultaat te halen.
We hebben het jaarplan van work21 met onze ambities en 
acties in een spreadsheet gezet, waarin ook iedere medewer-
ker een eigen tabblad heeft. Iedereen gebruikt deze spread-
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sheet om zelf in te vullen op welke wijze hij een bijdrage 
levert aan de ambities en doelstellingen van work21 en dat 
bespreken we met elkaar.
Een voorbeeld. Als organisatie willen we ons verder ontwik-
kelen in de onderwijsbranche. Een aantal medewerkers is 
hier al mee bezig en heeft dit ook aangegeven in hun eigen 
persoonlijke plan. Ze kunnen op basis van onze ambitie en 
doelstellingen persoonlijke doelstellingen en acties benoe-
men die hieraan bijdragen. Door het allemaal in dezelfde 
spreadsheet te delen is het voor iedereen transparant en 
zichtbaar. We houden daar ook de voortgang in bij. In onze 
weekstart op maandag bespreken we kort de status van 
ieders OKR. De OKR’s zorgen voor focus in het dagelijks 
werk en helpen bij het richten van de aandacht: wat ga je 
wel of juist niet doen? Per kwartaal evalueren we de OKR’s, 
bespreken we wat wel en niet werkt, en het plan voor het 
komende kwartaal. De ambitie die we met elkaar hebben 
uitgesproken, staat hierin centraal. Op deze manier worden 
we steeds beter in het toepassen van de methodiek en kun-
nen we deze nog beter afstemmen op onze eigen behoeften.
Wat ik nog wel een uitdaging vind voor ons als adviesbureau, 
is dat het werk vaak hollen of stilstaan is. Als je een complex, 
omvangrijk traject hebt, ben je daar helemaal op gefocust 
en is er weinig ruimte voor andere zaken – niet alleen qua 
tijdsbesteding, maar vooral in het hoofd. Als consultant heb 
je in je werk vaak pieken en dalen. Dat maakt het lastig om 
te plannen, omdat zaken nogal eens veranderen. De OKR’s 
staan niet los van het dagelijks werk, maar gaan juist over 
alles waar je je tijd aan besteed, en helpen dus ook bij het 
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maken van keuzes. Het is belangrijk om OKR’s realistisch 
te definiëren en elkaar te helpen waar dat mogelijk is, zodat 
de voortgang niet in gevaar komt. Het is heel belangrijk om 
medewerkers hun eigen ambities, doelstellingen en acties te 
laten bedenken en daar met elkaar het gesprek over voeren. 
Voor medewerkers is het soms lastig om deze zelf te beden-
ken, maar je kunt hen uiteraard helpen door vragen te stel-
len, uit te leggen wat nodig is voor de afdeling of organisatie 
en samen te kijken hoe ze hieraan kunnen bijdragen.
Wij hebben ervoor gekozen om te starten met een spread-
sheet. De verleiding is groot om alle aandacht te richten op 
het inrichten en beheren van zo’n tool, terwijl de eigenlijke 
uitdaging voor ons veel meer zat in het definiëren van de 
ambities en doelstellingen en het met elkaar in gesprek en 
aan de slag gaan om deze ambities en doelstellingen waar 
te maken. De spreadsheet staat op een centrale plek in ons 
work21-team en kan door iedereen worden aangevuld en 
aangepast en is dus ook altijd voor iedereen toegankelijk.
Er zijn allerlei apps en meetinstrumenten beschikbaar 
waarmee je OKR’s kunt vastleggen, en waarmee je ook dash-
boards hebt om de voortgang te bewaken. Als je net als wij 
kiest voor OKR’s, zou je ook een tool kunnen nemen die 
dit ondersteunt, zoals Engagedly of 15Five. We hebben het 
voorlopig met een Excelspreadsheet opgelost en gebruiken 
daarnaast dashboards in CRM en onze projectadministra-
tie. Het succes staat of valt met het definiëren van passende 
OKR’s en het adopteren daarvan in de praktijk. Een tool kan 
daarbij ondersteunen, maar het gaat erom dat het daadwer-
kelijk wordt geïntegreerd in het dagelijks werk. Dashboards 
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kun je overigens ook bouwen met BI-oplossingen zoals 
Microsoft PowerBI.

Ruimte geven

Voor medewerkers is het fijn als ze ruimte krijgen om het 
werk zelf te organiseren. De hoeveelheid ruimte hangt niet 
alleen af van de aard van het werk, maar ook van hoe de 
mensen daar zelf mee omgaan. Verantwoordelijkheid pak-
ken om goed met die ruimte om te gaan is gemakkelijk 
gezegd, maar er zijn allerlei factoren die daarbij een rol spe-
len.
Om het werk als medewerker goed te kunnen organiseren 
hebben medewerkers allereerst inzicht nodig in de gegevens 
die de kwaliteit van het werk bepalen. Het is belangrijk dat 
ze de visie en missie van de organisatie kennen en op de 
hoogte zijn van het jaarplan en welke bijdrage dat vraagt van 
hun afdeling of team. De doelen vertaald in resultaten moet 
je met elkaar bespreken, net als hoe je dat samen voor elkaar 
gaat krijgen. Op deze manier wordt het een gedeelde verant-
woordelijkheid. Om vervolgens aan de slag te gaan hebben 
medewerkers inzicht nodig in de status van het plan, externe 
ontwikkelingen, maar ook cijfers rond de performance van 
de afdeling of het team en eigen resultaten. Dan kunnen ze 
samen aan ideeën, projecten en commerciële kansen werken 
om gefundeerde keuzes te maken. Als medewerkers niet over 
de juiste informatie beschikken, is het lastig om te beslissen 
waar ze hun aandacht aan moet besteden of waar ze meer of 
minder van moeten doen. Om snel te kunnen schakelen is 
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het is niet voldoende als ze deze informatie maandelijks ont-
vangen, maar moeten ze op elk moment initiatief kunnen 
nemen om de bronnen te raadplegen, zodat ze gefundeerde 
keuzes kunnen maken. Dit betekent ook dat ze inzicht moe-
ten hebben in praktische zaken, zoals hun vakantiedagen, 
gewerkte uren en de resultaten die ze hebben gerealiseerd. 
Hier kunnen dashboards bij helpen, zowel op persoonlijk 
niveau als op teamniveau, projectniveau en organisatie-
niveau. Als ze meer inzicht hebben, kunnen medewerkers 
meer ruimte krijgen om goede keuzes te maken.
Daarnaast is het van belang dat de speelruimte die mede-
werkers krijgen veilig voelt. Hiervoor moet je met elkaar 
spelregels afspreken. Dat kan op organisatie-, team- en indi-
vidueel niveau. Er hoeven niet heel veel spelregels te zijn, 
maar ze moeten wel samen zijn bepaald en duidelijk zijn. 
De spelregels zijn er ook om overheen te gaan. Het zijn geen 
statische regels, maar ze geven de kaders aan, en als je daar-
buiten wilt, kan dat, alleen moet je dat altijd afstemmen, 
dus niet zomaar zelf beslissen. Ze geven houvast, maar zijn 
dus geen keurslijf waar je per se binnen moet blijven. De 
ene persoon vindt het heel fijn en duidelijk en zal de gren-
zen niet zo snel opzoeken, terwijl een collega dat wel heel 
bewust doet. Ook is het handig deze spelregels met elkaar 
te delen.

Duidelijke opdrachten geven

Een belangrijk onderdeel van het sturen op resultaat is het 
geven en aannemen van opdrachten of taken. Misschien 
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herken je wel dat je iemand vraagt iets voor je uit te werken 
en dan dat hij dan enthousiast terugkomt met iets wat je niet 
helemaal had verwacht. Zelf zie ik vaak het plaatje wel het 
resultaat voor me als ik iemand iets vraag en op basis daar-
van vertel ik dan wat ik verwacht. Maar iedereen interpre-
teert dit op een andere manier en het is daarom essentieel 
om goed te toetsen of je wel hetzelfde beeld hebt. De ander 
vormt op basis van wat hij hoort een eigen beeld en dit sluit 
niet altijd aan op wat jij in je hoofd had. Dat is frustrerend, 
niet alleen voor jou, maar vooral ook voor de ander. Die 
heeft veel tijd en energie in iets gestopt, is enthousiast aan 
de slag gegaan en dan blijkt het niet het gewenste resultaat 
te zijn.
Dat is jammer, want zo hoeft het helemaal niet. Het heeft 
te maken met duidelijkheid bij het geven en aannemen van 
opdrachten en het resultaat dat je wilt bereiken. We hebben 
het al eerder gehad over het model van Flip Vandendries-
sche, dat gaat over goed opdrachtgever- en opdrachtnemer-
schap. Zeker als je meer op afstand met elkaar werkt, is dit 
een belangrijk aspect van sturen op resultaat. Je wilt immers 
niet dat iemand dagen besteedt aan iets wat uiteindelijk niet 
oplevert wat je verwacht, of dat een suggestie klakkeloos 
wordt uitgevoerd zonder kritische of creatieve input van 
de ervaren (en beknotte) professional. En als je een volle 
agenda hebt en je moet keuzes maken, zit je er helemaal niet 
op te wachten om achteraf te horen dat het niet handig of 
niet de bedoeling was.
Goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid. Een opdracht geven bete-
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kent ook dat de ander de opdracht accepteert voordat hij 
ermee aan de slag gaat.
Als je als leidinggevende problemen hebt met de houding en 
de resultaten van een medewerker en het gevoel hebt dat hij 
te veel zijn eigen gang gaat, heb je misschien het gevoel niet 
meer in control te zijn. Je kunt dan geneigd zijn om hem te 
vragen zichtbaarder te zijn en dus de hele dag op kantoor te 
werken. Je bent dan aan het sturen op input. Sturen op input 
is in wezen sturen op oplossingen: hoe, met wie, wanneer en 
waar wordt er aan de oplossing gewerkt? De vraag is echter 
of je hiermee het gewenste resultaat bereikt. Als je meer op 
afstand werkt, is het heel lastig om op input te sturen, en zul 
je juist op output moeten sturen. Daarbij gaat het echt om 
het resultaat, de doelen die je wilt bereiken en de criteria 
waar de mogelijke oplossing aan moet voldoen. Maar niet 
over hoe de medewerker tot die oplossing komt. Als je op 
basis van output stuurt, ga je uit van de competenties van 
de medewerker, je geeft vertrouwen. Als je op input stuurt, 
controleer je hoe de medewerker de opdracht uitvoert; je 
vindt de medewerker (nog) niet competent en jouw ver-
trouwen is (nog) niet zo groot. Het effect van de manier van 
sturen is enorm. Een medewerker die vertrouwen ervaart, 
zal gemotiveerder zijn, zelfvertrouwen hebben en creatieve 
oplossingen zoeken op basis van de gestelde criteria.
Het model van Flip Vandendriessche wordt ook wel de 
omgekeerde managementtrechter genoemd.7 De trechter 
visualiseert een top-downmodel waarmee je van een pro-
bleem of vraag via het doel en de criteria tot de oplossing 
komt. De ‘speelruimte’ neemt geleidelijk af naarmate je ver-
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der onder in de trechter komt. Het startpunt is altijd een 
vraag of probleem: iets wat er nu is of was, en wat verandert 
of opgelost moet worden. Bijvoorbeeld: er zijn vijf procent 
meer klachten binnengekomen, of het aantal geleverde pro-
ducten is met zeven procent afgenomen, of het aantal storin-
gen is met drie procent toegenomen, of het aantal bezoekers 
van de website is met vier procent gedaald. Het probleem of 
de vraag is vaak gebaseerd op feiten en de huidige situatie 
die opgelost moet worden om een bepaald doel te realise-
ren. De volgende stap is het beschrijven van dat doel. Het 
doel is altijd gericht op de toekomst: wat hebben we bereikt 
als het probleem of de vraag is opgelost? Het is daarom 
altijd positief geformuleerd, zoals ‘meer tevreden klanten’, 
‘toename van het aantal verkochte producten’ of ‘het ver-
groten van de kwaliteit zodat het aantal storingen afneemt’. 
Als het probleem of de vraag duidelijk is, en het resultaat 
van de oplossing (het doel) helder, kun je beschrijven wat 
de criteria zijn waaraan de oplossing moet voldoen. Dit is 
meestal niet eenvoudig, maar hoe duidelijker deze zijn, hoe 
beter de oplossingen bijdragen aan het resultaat. Je kunt wel 
het plaatje van het resultaat in je hoofd hebben, maar uit-
werken aan welke criteria dit voldoet zodat de ander ermee 
aan de slag kan, vraagt om meer detaillering. Binnen welke 
kaders moet de oplossing blijven? Wanneer moet de oplos-
sing gereed zijn, en met hoeveel investering ontwikkeld? 
Wie zijn ervoor nodig en welke afhankelijkheden zijn er? 
Als de criteria helemaal helder zijn, kan de opdrachtne-
mer op basis hiervan aan de slag. Als opdrachtnemer weet 
wat er van je wordt verwacht en waar je ‘ja’ tegen zegt, kun 
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je aan de slag met het vinden van de oplossingen die het 
best passen bij de gestelde doelen. Vaak is de opdrachtge-
ver zo bevlogen en betrokken dat deze bij het verlenen van 
de opdracht ook nog wat suggesties wil doen: ‘Denk bij-
voorbeeld aan oplossingsrichting A, misschien kun je eens 
overleggen met collega B, ik heb zelf C geprobeerd maar dat 
werkt vast niet.’ Deze goedbedoelde adviezen zijn welkom 
als suggestie, zolang maar duidelijk is dat dit geen doelen of 
criteria zijn. De opdrachtnemer is als professional zelf aan 
zet en heeft ruimte nodig om tot creatieve en de best pas-
sende oplossingen te komen.
Het definiëren van de criteria, randvoorwaarden en kaders 
kan lastig zijn. Als het niet zomaar lukt, zou je als eerste 
opdracht dit als probleem en de criteria als gewenst resul-
taat kunnen benoemen.
Het is niet altijd zo eenvoudig dat het vooraf gemakkelijk te 
regelen is; er is geregeld afstemming en overleg nodig. En 
dit vraagt vaardigheden van de opdrachtgever: goed kun-
nen uitleggen wat het probleem is, wat je verwacht en waar-
aan mogelijke oplossingen voldoen, maar ook checken of 
deze boodschap en jouw vraag duidelijk zijn overgekomen 
bij de ander. Van de opdrachtnemer vraagt dit dat hij kri-
tisch is voordat hij een opdracht aanneemt, doorvraagt als 
er onduidelijkheden zijn en pas aan de slag gaat als alles 
helder is.
Dit samenspel is essentieel voor goed opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap. Je zult dus echt samen de dialoog 
moeten aangaan om duidelijkheid te krijgen. Dit vraagt 
vaardigheden van jou als opdrachtgever, maar ook van de 
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opdrachtnemer. Het gaat dan om communicatievaardig-
heden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen, keuzes 
mogen maken en waar nodig ook ‘nee’ mogen en kunnen 
zeggen. Verder moet de opdrachtnemer zich vrij voelen om 
‘domme’ of kritische vragen te stellen en om zich zelfstandig 
op te stellen, ondanks de hiërarchie. Maar omgekeerd moet 
de leidinggevende zich kwetsbaar opstellen en openstaan 
voor vragen. In zijn model combineert Vandendriessche de 
managementtrechter met de conflictpiramide. Bij manage-
ment wordt vaak gesproken over drie niveaus: strategisch, 
tactisch en operationeel. Vragen op het strategische niveau 
gaan over het waarom en waartoe (probleem en doel), op 
tactisch niveau gaat het over het hoe (criteria) en op opera-
tioneel niveau over de oplossingen. Hoe lager in de manage-
mentpiramide je overeenstemming zoekt, hoe groter de 
kans dat er meningsverschillen ontstaan. Vaak zijn we het 
wel eens over het probleem en het doel, maar hebben we een 
ander beeld bij de oplossingen. Door een goede afbakening 
van de rol van opdrachtgever en die van opdrachtnemer kun 
je voorkomen dat je in zo’n conflictsituatie terechtkomt. Een 
belangrijke uitspraak van Vandendriessche is: ‘Een manager 
kan het zich permitteren geen oplossingen te hebben. Hij kan 
het zich niet permitteren geen criteria te hebben.’ Conflicten 
ontstaan als managers op het terrein van hun medewerkers 
komen. De piramide geeft houvast om hiermee aan de slag te 
gaan. En juist als je meer op afstand werkt, is het ontzettend 
belangrijk dat er veel duidelijkheid is omtrent doelstellingen 
en resultaten, zodat iedereen zijn rol en verantwoordelijk-
heid kent. Daarom zet ik hier de stappen nog even op een rij.
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Voor de opdrachtgever:
 

• Welk probleem of vraagstuk moet er opgelost worden? 
Hier gaat over feiten en cijfers die indirect verwijzen 
naar een behoefte, bijvoorbeeld het aantal incidenten, het 
gebrek aan inzicht, de waardering van de klant.

• Wat is het beoogde doel? Het doel richt zich op de gewenste 
oplossing, zoals de afname van het aantal incidenten, het 
kunnen nemen van betere beslissingen door beter inzicht 
of de toename van de klanttevredenheid.

• Aan welke criteria moeten de oplossingen voldoen? 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de benodigde 
investering, de benodigde tijd en mensen, hoe gemeten 
wordt, hoe je met elkaar contact houdt gedurende het 
project.

Voor de opdrachtnemer:
 

• Vragen stellen tot de opdracht en de verwachtingen helder 
zijn. Dit vraagt om vaardigheden en een bijbehorende 
werkhouding.

• ‘Ja’ zeggen als het duidelijk is en je op basis daarvan aan 
de slag kunt; ‘nee’ is ook een optie.

De oplossingen zijn de verantwoordelijkheid van de mede-
werkers en niet van het management. Als opdrachtgever kun 
je je zo echt laten verrassen en inspireren door de oplossin-
gen die worden aangedragen. Belangrijk is om tussentijds te 
toetsen en te bespreken hoe het gaat, zodat je samen kunt 
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bijsturen waar nodig. Als het resultaat toch niet voldoet, is 
het goed nog eens kritisch te kijken naar de criteria: aanpas-
singen doen en een volgende keer nog beter toepassen.

Wrap-up

Op afstand werken betekent dat je vooraf zaken beter moet 
regelen en afspreken, omdat je elkaar minder vaak ziet en 
minder gemakkelijk kunt bijsturen. Dat betekent dat je geza-
menlijk heldere en inspirerende resultaatafspraken moet 
definiëren, ruimte moet bieden om iemand te laten bepa-
len hoe hij daarmee aan de slag gaat binnen de afgesproken 
kaders, en duidelijke verwachtingen uitspreekt. Het bete-
kent ook dat je niet moet loslaten, maar moet blijven volgen 
en in gesprek moet blijven. Voor het bewaken en delen van 
de voortgang en status van de afgesproken doelstellingen 
is het handig om dashboards in te richten zodat iedereen 
eenvoudig kan zien wat de status is en wat er nog nodig is 
en zijn eigen gegevens kan bijhouden. Goed opdrachtgever- 
en opdrachtnemerschap bestaat uit het maken van heldere 
afspraken en het managen van verwachtingen zodat iemand 
volmondig ‘ja’ kan zeggen tegen een opdracht.
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Deel II

Samenwerken, 
communiceren 
en kennis delen 

op afstand
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Hoofdstuk 5

Afspraken maken
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W ij maken binnen work21 onderscheid tussen 
samenwerken, communiceren en kennis delen. 
Samenwerken is onze basis, daar boeken we 

resultaten mee. We gebruiken er ook maar één tool voor 
(Microsoft Teams). En het helpt om elkaar te attenderen 
op zaken die belangrijk zijn om de samenwerking soepel te 
laten verlopen – dat is communiceren. Het is een soort pro-
cesversneller. En kennis delen betekent dat we het borgen 
in een ander deel van ons platform; daar is SharePoint met 
documentmanagement voor ingericht. De les die je hieruit 
kunt leren, is dat kennis delen en samenwerken echt gericht 
moeten zijn op transparantie en borging. Zo blijft commu-
nicatie over: die mag dus erg vluchtig zijn. Een collega van 
mij zegt wel eens dat hij alle communicatie snel weggooit. 
Alles wat van belang is, staat in onze kennisomgeving of in 
onze samenwerkingsomgeving: delete your email.

Teamsamenwerking

Google heeft een aantal jaren geleden onderzoek gedaan 
naar succesvolle teams. De aanleiding hiervoor was een 
onderzoek naar leiderschap. Medewerkers zeiden daarbij 
dat hun leidinggevende het fantastisch deed, maar dat het 
team niet zo goed liep of omgekeerd: dat de leidinggevende 
het niet zo goed deed, maar het team juist wel. Op basis 
daarvan heeft Google een nieuw onderzoek gedaan naar 
succesvolle teams. Daaruit blijkt dat het minder belangrijk 
is wie er in het team zitten, maar wel hoe er wordt samen-
gewerkt en dat iedereen in het team zijn zegje kan doen. 
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Het maakte ook niet uit of ze dan echt beslissingen moes-
ten nemen. Het belangrijkst was dat iedereen zich gehoord 
voelde en sociaal was ingesteld. Uit dat onderzoek zijn vijf 
belangrijke elementen naar voren gekomen die een team 
succesvol maken:
 

• Het werk doet ertoe (is belangrijk).

• Het werk is voor ieder teamlid betekenisvol (zinvol werk).

• Er zijn duidelijke doelen en verantwoordelijkheden 
(rollen).

• De teamleden kunnen op elkaar rekenen.

• Er is psychologische veiligheid.

Opvallend vond ik dat het niet uitmaakte of het team fysiek 
bij elkaar zat en wat de hoeveelheid werk was. Maar hoe 
ontwikkel je deze elementen in een team? Volgens mij 
begint het met vanaf de start niet alleen aandacht besteden 
aan de inhoud en de procedures, maar vooral ook aan het 
menselijke proces. Door elkaar beter te leren kennen, bij-
voorbeeld op basis van drijfveren en persoonlijke ambities, 
dit uit te spreken naar elkaar en transparant te werken zal er 
meer psychologische veiligheid ontstaan. Dat geldt zeker als 
er ruimte is om te leren, fouten mogen worden gemaakt en 
mensen elkaar feedback geven met de intentie om te groeien 
– als ze weten waaraan het resultaat bijdraagt, welke con-
crete doelen daaraan gekoppeld worden en wie wat doet. 
Om dit voor elkaar te krijgen en het gevoel te hebben samen 
deze klus te klaren en er dus voor elkaar zijn als dat nodig 
is, is cocreatie nodig. Als je elkaar daarbij ook nog minder 
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vaak ziet, is het belangrijk goede afspraken te maken, te 
weten wie voor wat verantwoordelijk is en hoe je met elkaar 
samenwerkt en wat je waarvoor gebruikt.
Er zijn zoveel mogelijkheden om samen te werken dat men-
sen door de bomen het bos niet meer zien. Idealiter onder-
scheiden we in dit proces drie stappen:
 

• Uitspreken. Teamleden spreken zich uit over wat ze fijn 
vinden, wat voor hen werkt.

• Afspreken. Op basis hiervan maakt het team gezamenlijke 
afspraken over hoe te werken.

• Aanspreken. Op basis hiervan spreken teamleden elkaar 
aan op de afspraken.

Je kunt bijvoorbeeld een communicatie- en samenwerk-
matrix maken. Hierin beschrijf je de doelen voor samenwer-
ken en communicatie en welk middel je daarvoor gebruikt, 
eventueel met prioriteiten erbij. Zo is een e-mail prima als 
iets geen haast heeft, maar als je nú iets nodig hebt van een 
collega om verder te kunnen, is een mailbericht vaak niet zo 
handig. Dan kun je beter bellen, chatten of een WhatsApp-
bericht of sms sturen, net wat je met elkaar hebt afgesproken.
Handig is om aan het begin met elkaar om tafel te gaan 
zitten en af te spreken hoe je samenwerkt, hoe je commu-
niceert, hoe je met feedback omgaat en wat voor team je 
bent. Iedereen heeft zijn eigen manieren van werken, maar 
als je samenwerkt, is het natuurlijk handig als niet de een 
zijn bestanden in Dropbox zet, een ander Google gebruikt 
en een derde met Microsoft Teams werkt. Kies een platform 
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dat door iedereen op dezelfde manier wordt gebruikt voor 
hetgeen je met elkaar deelt.
Een voorbeeld. Binnen veel organisaties wordt vaak gemaild 
en neemt het mailverkeer enorm toe als er flexibeler wordt 
gewerkt. Bestanden vliegen over en weer. We hebben wel 
eens onderzocht hoeveel bestanden je creëert als je met vier 
mensen samenwerkt aan een document en dit via de mail 
deelt. Om twee versies (dus twee rondes) te maken van een 
document, heb je 54 bestanden gecreëerd! Bijna niet te gelo-
ven toch? Maar het is echt waar. Stel, ik maak een bestand 
en stuur dat via mail aan vier collega’s. Het bestand staat 
ergens op een schijf en ik heb het als bijlage toegevoegd 
aan een mail die in vier mailboxen binnenkomt. De meeste 
mensen downloaden zo’n bestand, bewaren het origineel, 
maken wijzigingen en slaan het op onder een andere naam, 
om het bestand daarna als bijlage te versturen. Hoppa, zo 
krijg ik vier bestanden in mijn mailbox. Kun je het nog vol-
gen? We zijn nog maar met de eerste ronde bezig. Dit kun 
je toch bijna geen samenwerken noemen? Versiebeheer en 
eigenaarschap zijn lastig!

Wat moet je minimaal afspreken?

Om flexibel te kunnen samenwerken zijn enkele basisaf-
spraken essentieel. Allereerst is het ontzettend belangrijk 
dat je met elkaar afspreekt dat iedereen zijn agenda open 
heeft staan en dat deze altijd up-to-date is. Openstaan bete-
kent dat anderen kunnen zien of je beschikbaar bent, het 
onderwerp van een afspraak kunnen zien en de locatie van 
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de afspraak kunnen zien. Helaas kun je zelf niet in je eigen 
agenda zien of deze op de juiste manier openstaat, maar 
wel bij je instellingen. Spreek daarom ook met elkaar af dat 
als iemand zijn agenda niet open heeft, je dat even meldt. 
Zet ook als leidinggevende je agenda open. Vertrouwelijke 
gesprekken kun je altijd afschermen als dat nodig is. Bestan-
den horen niet in de agenda-afspraken; je kunt eventueel 
linkjes opnemen naar relevante bestanden die op de juiste 
plek zijn opgeslagen, waar iedereen die erbij moet kunnen 
ze kan terugvinden.
Spreek verder af dat iedereen reistijd los van afspraken in de 
agenda boekt. Dus bij een afspraak buiten de deur reserveer 
je ook reistijd in de agenda en geef daarbij aan of je in die 
reistijd bereikbaar bent. Ik vind het altijd prima om gebeld 
te worden in de auto (handsfree), maar in de trein vind ik 
dat niet handig. Ik reis wel eens met de trein en schrik dan 
van de gesprekken die mensen om me heen voeren over col-
lega’s, klanten, et cetera. Dat is niet erg gepast.
Een andere belangrijke afspraak die je met elkaar kunt 
maken, is dat je activiteitgericht werkt: ieder kiest een werk-
plek op basis van het type werk dat hij gaat doen. Ga hier 
vooral pragmatisch mee om. Als iemand geconcentreerd wil 
werken, is het handig om een plek te kiezen die daarbij past; 
dat kan op kantoor, ergens in het pand, of eventueel op een 
andere locatie of thuis. Als hij vervolgens iets anders gaat 
doen, is het handig om daar ook een passende werkplek bij 
te vinden of een (virtuele) omgeving te zoeken die daarbij 
past. Veel mensen vinden het prettig om concentratiewerk 
thuis te doen, dat kan natuurlijk prima als daar de ruimte 
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voor is en je niet gestoord wordt. Als je kinderen hebt rond-
lopen op het moment dat je geconcentreerd wilt werken 
en je hebt geen eigen werkkamer, is dat niet handig. Veel 
leidinggevenden maken zich daar zorgen over, maar mijn 
advies is om dit aan de medewerker over te laten; die heeft 
er zelf last van en zal het zelf moeten oplossen. En als dat 
niet gebeurt en je hoort kinderen op de achtergrond terwijl 
dat niet past bij de werkzaamheden van dat moment, maak 
het dan bespreekbaar.
Handig is ook af om te spreken dat je op kantoor maximaal 
één werkplek tegelijk in gebruik hebt. Als je een tablet of 
laptop hebt en je werkt digitaal, neem je deze uiteraard mee 
naar bijvoorbeeld een vergadering. Je werkplek is dan leeg 
en kan door een ander worden gebruikt. Uiteraard geldt dat 
niet wanneer je koffie haalt of even naar het toilet bent, maar 
dat zijn ook geen werkplekken. Als iedereen op deze manier 
werkt, en ook rekening met elkaar houdt, is er op kantoor 
altijd genoeg plek voor iedereen en is er ook een door-
stroom gedurende de dag. Als iedereen op kantoor werk-
plekken gaat claimen door handdoekjes te leggen, bekertjes, 
flesjes water, papieren en fruit te laten liggen, is er een tekort 
aan werkplekken en stimuleer je claimgedrag. Kortom, je 
belandt zomaar in een vicieuze cirkel. Dus op kantoor één 
werkplek tegelijk en de werkplek schoon en leeg achterlaten. 
Dat doen mensen waarschijnlijk thuis ook.
Daarnaast is het belangrijk dat je met elkaar afspreekt wan-
neer je elkaar fysiek ontmoet en wanneer je op afstand 
kunt samenwerken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat 
iedereen in principe bij het teamoverleg fysiek aanwezig is 
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en dat mensen die dat leuk vinden aansluitend met elkaar 
gaan lunchen. Het helpt als het teamoverleg iets is waar je 
graag bij aanwezig wilt zijn. Dat stelt eisen aan de agenda, 
het moment en de frequentie.
Goede afspraken met elkaar maken is ook essentieel om 
de druk en het gevoel continu aan te moeten staan weg te 
nemen. Wat je van elkaar mag verwachten, hoe je elkaar aan-
spreekt, wat je weet van elkaar (drijfveren), hoe je commu-
niceert en hoe je samenwerkt, moet duidelijk en bespreek-
baar zijn. Daarbij kun je ook denken aan wat je nodig hebt 
om tegelijk (synchroon) te werken en te bedenken wat niet 
tegelijkertijd hoeft (asynchroon).

Wrap-up

Uit onderzoek van Google naar succesvolle teams bleek dat 
een van de succesfactoren duidelijkheid over rollen en ver-
antwoordelijkheden was. Daarvoor is het nodig dat je met 
elkaar afspraken maakt: afspraken over wat je van elkaar 
verwacht, wie wat doet en wanneer, maar ook hoe je met 
elkaar samenwerkt en welke middelen je daarvoor gebruikt, 
of hoe vaak je elkaar ziet. Om goed samen te werken is psy-
chologische veiligheid nodig, zodat je kunt uitspreken wat 
werkt en wat je fijn vindt in het samenwerken. Vervolgens 
kun je afspreken hoe je samenwerkt, zodat je elkaar op basis 
van deze afspraken kunt aanspreken. Afspraken in het kader 
van flexibel werken en op afstand leidinggeven gaan ook 
over bereikbaarheid en beschikbaarheid, zoals het openstel-
len van de agenda.
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Hoofdstuk 6

Samenwerken
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S amenwerken krijgt in deze tijd steeds meer verschil-
lende vormen. Vaak werken mensen in een team, 
maar als je bijvoorbeeld in projecten werkt, kunnen 

dat andere teams zijn dan je formele team in de organisatie. 
Een team kan dan ook bestaan uit collega’s van andere afde-
lingen of mensen van buiten je organisatie. En als je team 
ook echt jouw afdeling is, werk je vaak teamoverstijgend in 
werkprocessen samen met andere collega’s. Samenwerken 
vraagt ook steeds meer om een integrale benadering over 
afdelingsmuren heen. We werken met verschillende men-
sen samen omdat vraagstukken te complex zijn om alleen 
op te lossen. Door de juiste mensen bij elkaar te brengen, 
eventueel over de grenzen van je organisatie heen, kun je 
daadwerkelijk resultaat boeken.
Als leidinggevende is het belangrijk te beseffen dat je met 
het bouwen van een team verschillende fasen naar vol-
wassenheid doorloopt om tot een goede samenwerking te 
komen. Elke fase heeft daarbij zijn eigen dynamiek. Tuck-
man8 heeft een model ontwikkeld met vijf ontwikkelfasen 
voor teams: forming, storming, norming, performing en 
adjourning. Uit zijn model blijkt dat als er een nieuw team-
lid bij komt, de teamdynamiek weer terug bij af is. Dit vergt 
extra aandacht, omdat anders het nieuwe teamlid gemakke-
lijk een buitenbeentje wordt of de groep moet verlaten. Juist 
in de beginfase is het belangrijk een gezamenlijke visie te 
ontwikkelen, duidelijkheid te creëren over rollen en goede 
afspraken met elkaar te maken over hoe je samenwerkt. In 
de fase daarna zul je deze afspraken verder met elkaar fine-
tunen, maar zal er meer aan taken worden samengewerkt. 
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Dit wordt dan uiteindelijk ook de norm: zó werken wij hier. 
En op die manier kun je gemakkelijker tot resultaat komen.

Het bouwen van een team en samenwerken kun je onder-
steunen met digitale middelen, waarbij je ook afspraken 
maakt over hoe je deze gebruikt en wat je van elkaar mag 
verwachten. In het begin kan het nog zoeken en experi-
menteren zijn, maar naarmate een team langer samenwerkt, 
worden de afspraken steeds duidelijker en logischer. Het 
is daarom belangrijk nieuwe mensen daar goed in mee te 
nemen en uit te leggen waarom je op deze manier werkt.
Bij organisaties die wij adviseren rondom digitaal en flexibel 
werken, maken we vaak gebruik van Microsoft Teams als 
onderdeel van Office365 of richten we een samenwerkom-
geving in op basis van SharePoint. In een Microsoft Team 
kun je de elementen toevoegen die je nodig hebt om samen 
te werken. Dus als je eerst bedenkt wat er nodig is, kun je op 
basis daarvan het team inrichten. Dit kunnen aantekenin-
gen zijn, taken, deadlines, conversaties, bestanden, mind-
maps, feedbacktools, vragen, vergaderingen, et cetera. Als 
je het goed doet, heb je het zo ingericht dat het doel van 
het team wordt ondersteund en heb je met elkaar afspraken 
gemaakt over het gebruik. Wij documenteren deze afspra-
ken ook steeds meer per team of samenwerkingsomgeving. 
Ze zijn afgeleid van onze werkafspraken en worden meestal 
aangescherpt voor een specifiek project.
Zo spreken we vaak vooraf af dat we alleen nog linkjes stu-
ren en elkaar geen bestanden meer mailen. Maar de verlei-
ding is vaak groot en mail is vanaf elk apparaat gemakkelijk 
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toegankelijk. Toch is het echt niet handig om hieraan toe 
te geven. Op die manier krijgen mensen dubbele informa-
tie en daar kan gemakkelijk iets mee misgaan. Zo ben ik 
bestuurslid van een organisatie en gebruiken we daar Trello 
om stukken te delen, maar deze stukken werden in eerste 
instantie ook nog vaak via mail gestuurd. Dat was dubbelop 
en verwarrend, want hoe doe je dan aan versiebeheer? Je zult 
echt met elkaar moeten afspreken wat je waarvoor gebruikt 
en elkaar daaraan moeten houden. Zeker als je elkaar min-
der vaak ziet, is het belangrijk dat je het juiste document 
te pakken hebt en dat wordt lastig als het op verschillende 
plekken staat.
Een ander voordeel van alles op één plek is dat je zelf veel 
effectiever kunt werken. Als je met een project aan de slag 
gaat, stap je als het ware in de virtuele kantoorruimte en zie 
je alles wat je nodig hebt om aan dat project te werken. Je 
wordt dan ook niet afgeleid door andere zaken. Als je klaar 
bent met dat project, dan stap je uit de ruimte en stap je een 
andere ruimte binnen. Mijn ervaring is dat je zo veel effec-
tiever en gefocust kunt werken.
Een andere mogelijkheid om samen te werken is het delen 
van notitieblokken. Zo kun je gemakkelijk in een project 
waarin je samenwerkt op basis van Microsoft Teams een 
notitieblok delen in OneNote of Evernote (for Business). 
Als je gesprekken of vergaderingen hebt, of notities maakt 
op basis van wat er relevant is in het project, noteer je deze 
in het gedeelde notitieblok. De collega’s met wie je samen-
werkt aan het project en de klant of andere externen kun-
nen dit ook gebruiken en aanvullen of teruglezen. Mensen 
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zeggen vaak dat dat niet te doen is, maar je hoeft echt niet 
alle notities van collega’s lezen. Alleen als het nodig is en 
als je informatie zoekt, is het fijn dat je er altijd bij kunt. 
Belangrijk is wel dat je met elkaar afspreekt hoe je met noti-
ties omgaat. Wij hebben bijvoorbeeld afgesproken dat het 
echt notities zijn, dus geen gespreksverslagen. Het staat er 
gewoon zoals de notities zijn gemaakt, zonder dat er extra 
tijd wordt besteed aan de uitwerking.
Als leidinggevende kun je de mogelijkheden bieden die 
medewerkers nodig hebben om op afstand samen te wer-
ken. Het is goed om in eerste instantie te kijken naar wat 
er beschikbaar is binnen de organisatie en hoe dat past bij 
wat het team nodig heeft. Afhankelijk van afspraken kun je 
ook kijken naar andere opties en mogelijk met elkaar expe-
rimenteren om te zien wat werkt voor het team of het pro-
ject. Het is goed om dan ook de ervaringen te delen en te 
gebruiken voor een mogelijk vervolg.

Op afstand samenwerken met je team

Samenwerken op afstand vraagt nog meer dat je de digi-
tale middelen tot je beschikking hebt die nodig zijn om 
op afstand te kunnen samenwerken. Het vraagt ook dat je 
vaardig bent in het gebruik ervan. Je kunt denken aan een 
smartphone met handige apps, een fijne werkplek met een 
groot scherm, snel en veilig internet en toegang tot de juiste 
bedrijfsinformatie en applicaties die je nodig hebt om je 
werk te doen.
Veel mensen maken nog onvoldoende gebruik van de digi-
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tale mogelijkheden. Ze zijn er niet aan gewend, voelen zich 
er ongemakkelijk bij of zijn bang dat er alleen nog contact op 
afstand is. Belangrijk is dat de mogelijkheden op je netvlies 
staan. Je kunt met elkaar afspreken dat je elkaar wekelijks 
spreekt, via videoconference of telefonisch. Je kunt ook van-
uit je Outlookagenda direct een Teams- (of Skype-)vergade-
ring plannen, zodat de locatie niet uitmaakt. Als je toevallig 
wel op kantoor bent of op een plek waar je elkaar fysiek kunt 
ontmoeten, kan dat natuurlijk ook. Maar de voorbereiding 
van online vergaderen is dan al gedaan. Het is alleen een 
kwestie van ‘in de ruimte’ stappen door te klikken op de link 
naar de onlinevergadering. Hiervoor bestaan verschillende 
mogelijkheden en soms hebben organisaties hier specifieke 
oplossingen voor. Het is handig om goed te weten wat de 
mogelijkheden zijn. Misschien zijn er ook oplossingen die 
wel intern beschikbaar zijn, maar niet om met externen op 
afstand te kunnen samenwerken. Het is ook goed om je te 
verdiepen in de mogelijkheden die daarvoor wel beschik-
baar zijn en dit ook te delen met het team.
Als je samenwerkt aan een project of opdracht, dan heeft 
iedereen zijn taken en activiteiten die bijdragen aan het 
resultaat. Het is dan handig om een centrale plek te heb-
ben waar je deze taken deelt. Het voordeel van een digitale 
tool als centrale locatie is dat alle taken en activiteiten zicht-
baar zijn voor ieder teamlid en dat ieder zijn eigen taken 
bijhoudt. Er zijn verschillende mogelijkheden om taken en 
activiteiten te delen. Zo worden Jira, Slack en Trello regel-
matig gebruikt, maar ook Microsoft Planner als onderdeel 
van een Team. En als je veel projecten hebt, heeft Office365 
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een Planner-hub waarmee je een overzicht hebt van al je 
activiteiten in de verschillende projecten. Let wel op dat 
je ook het melden van voortgang of problemen in de uit-
voering organiseert. Dit doet je takentool nou eenmaal 
niet voor je. Je kunt dergelijke tools ook gebruiken om met 
externen samen te werken, zodat je zeker weet dat iedereen 
altijd de juiste en up-to-date informatie heeft.

Op afstand samenwerken aan digitale 
documenten

Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te wer-
ken aan digitale documenten. Veel mensen werken met 
Microsoft Office, maar benutten het nog niet in zijn volle 
omvang. Zo kun je in Microsoft Word met de functie ‘wijzi-
gingen bijhouden’ gemakkelijk in een document annoteren. 
Als je dan ook nog eens Teams of SharePoint gebruikt, kun 
je documenten op een centrale plek opslaan waar ook het 
versiebeheer meteen geregeld is. Wij zijn helemaal gestopt 
met het bekende ‘opslaan als…’ en vertrouwen nu volledig 
op het geautomatiseerde versiebeheer. Je deelt de bestan-
den niet via de e-mail, maar je deelt alleen linkjes zodat 
iedereen altijd in de laatste versie van het bestand werkt. 
Zo voorkom je dat dubbelingen van bestanden op heel veel 
verschillende plekken worden bewaard. Ook kun je met 
externe mensen samenwerken en daadwerkelijk tegelijker-
tijd een document bewerken. Wij combineren dat vaak met 
een chatfunctie of een Teamgesprek (dan ben je ook nog 
mobiel bereikbaar voor je klanten). Deel bestanden ook als 
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ze nog in concept zijn, en zorg dat dit voor iedereen dui-
delijk is (maak hier afspraken over). Spreek ook af dat je 
zorgvuldig omgaat met dergelijke bestanden. Als het nog 
een werkversie betreft, kan het zijn dat er niet alleen inhou-
delijke zaken ontbreken, maar ook dat de spelling nog niet 
helemaal goed is, of de indeling nog niet volgens de huis-
stijl, of dat er nog notities in staan. Heel vervelend als je 
dan allerlei opmerkingen krijgt. Dat kan er ook toe leiden 
dat je de volgende keer alleen nog maar definitieve versies 
met elkaar gaat delen.
Maak ook goede afspraken met je collega’s en andere men-
sen met wie je samenwerkt over waar je wat deelt en hoe je 
met elkaar samenwerkt, zodat dat voor iedereen helder is. 
Wat ook helpt, is om regelmatig in een overleg de afspraken 
kort te evalueren en eventueel bij te stellen. En als je dit in 
een onlineoverleg doet, kun je tools gebruiken ter evaluatie, 
zoals de Mentimeter. Wij gebruiken dit middel regelmatig 
in bijeenkomsten bij klanten en bij ons eigen teamoverleg.
Google biedt met Google Suite ook een omgeving waarin 
je kunt samenwerken aan documenten. Google gebruikt 
standaard een ander format, maar je kunt ook Officebestan-
den gebruiken. Dit lijkt soms handiger als je met externen 
werkt, maar denk wel aan de vertrouwelijkheid en de plek 
waar de data worden opgeslagen.
Soms wordt Dropbox of BOX gebruikt om bestanden te 
delen. Als ondernemer benadruk ik echter dat het dan wel 
de betaalde variant moet zijn, zodat de opslag van docu-
menten niet afhankelijk is van de bereidheid tot delen door 
één enkel individu. Want wat gebeurt er met je bestanden 
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als deze medewerker van baan gaat wisselen? Dan stopt het 
delen voor jou en je collega’s!
Het belangrijkst is dat je eerst bekijkt wat je organisatie al 
in huis heeft aan toegestane cloud-samenwerkingssoftware 
en dat je daarna afspraken maakt over wat je gebruikt om 
samen te werken.

Wrap-up

Als je in een team werkt, doorloop je samen verschillende 
fasen om tot een goed werkend team te komen. In de begin-
fase zul je een gezamenlijke visie moeten ontwikkelen en 
goede afspraken moeten maken. Je zult hier als je op afstand 
werkt explicieter mee moeten omgaan: samenwerken op 
afstand betekent dat je nog duidelijker moet weten wie waar-
mee bezig is. Je kunt dat niet zomaar zien omdat je collega 
naast je met iets bezig is wat voor jou van belang is. En je 
weet niet precies wanneer iemand aan een stuk gaat werken. 
Je maakt afspraken over de plek waar je digitaal samenwerkt 
en wat je daarvoor nodig hebt. En je maakt afspraken over 
samen aan bestanden werken, over de manier waarop je met 
versies van bestanden omgaat en over hoe je notities deelt.
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Hoofdstuk 7

Informatie delen
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E en basisvoorwaarde om goed te kunnen samen-
werken is het delen van informatie uit de agenda’s, 
zodat je van elkaar ziet waar je mee bezig bent en 

waar je werkt. Toch kom ik in organisaties nog steeds wel 
medewerkers tegen die een papieren agenda hebben en/of 
hun agenda niet delen met collega’s, laat staan bijhouden 
waar ze mee bezig zijn. Als excuus wordt vaak gebruikt dat 
ze altijd zo hebben gewerkt en dat dat nooit een probleem 
was. Maar eigenlijk vind ik het gek: je afspraken gaan over 
je werk en dan is het toch logisch dat je dat gewoon deelt. 
Vroeger kon dat helaas niet, nu gelukkig wel, en als het goed 
is, heb je niks te verbergen. En als je je agenda ook privé 
gebruikt, markeer dan een afspraak als privé, zodat collega’s 
de inhoud niet kunnen zien.
Als je op afstand met elkaar werkt, is weten waar iedereen 
mee bezig is belangrijk om snel te kunnen schakelen. Om 
goed te kunnen (samen)werken is het delen van informatie 
essentieel. Dit kan informatie zijn over een klant, over een 
verandering in de organisatie, over gewijzigde wetgeving, 
over een nieuw werkproces, et cetera. De hoeveelheid infor-
matie is de laatste jaren exponentieel toegenomen en het is 
onmogelijk en ondoenlijk om zelf alles wat je nodig hebt 
te verzamelen. Het is daarom belangrijk dat informatie op 
de juiste plek wordt vastgelegd en gedeeld, of automatisch 
wordt opgehaald en gekoppeld aan bijvoorbeeld een klant 
of contactpersoon. Dit kan in een CRM-oplossing, bijvoor-
beeld wanneer je werkt aan een voorstel of communicatie 
met de klant, of in een specifieke samenwerkingsomgeving 
zoals SharePoint, Microsoft Teams of Google. Als je bijvoor-
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beeld Microsoft Delve gebruikt, kun je zien met welke docu-
menten collega’s bezig zijn. Op basis daarvan kun je bijvoor-
beeld ook zien wat een collega nog meer heeft gemaakt of 
waar hij mee bezig is. Mogelijk is het een onderwerp dat 
aansluit bij wat jij aan het doen bent en kun je elkaar helpen 
of aanvullen.
Informatie delen gaat verder dan bestanden delen. Infor-
matie kan uit verschillende systemen komen, zoals klantin-
formatie, desgewenst gekoppeld aan gegevens van externe 
bronnen zoals internet of Kamer van Koophandel. Je kunt 
bijvoorbeeld werken met een klantdashboard waar je alle 
relevante informatie vindt die collega’s hebben vastgelegd 
over een klant, zoals gespreksverslagen, eerdere opdrachten 
en afspraken, maar ook informatie die vanuit de klantorga-
nisatie op internet wordt gedeeld of van jouw contactperso-
nen. Zo’n dashboard helpt om beter te begrijpen waar jouw 
klant mee bezig is en hoe je kunt helpen. En als iedereen bij 
deze informatie kan, voorkom je ook dat op verschillende 
plekken het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
Voor het delen van informatie is het goed om te kijken 
welke informatie medewerkers nodig hebben om hun werk 
te doen, zodat ze de beschikbare informatie ook kunnen 
verrijken en delen. De rechtenstructuur moet zo worden 
ingericht dat iedereen bij de juiste gegevens kan en ook 
informatie kan toevoegen en delen. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen dat op de juiste manier doet, is het nodig dat 
iedereen weet hoe het werkt en hoe je samenwerkt met de 
beschikbare middelen. Het invoeren van klantgegevens in 
een CRM-systeem is vaak niet ingewikkeld, maar ervoor 
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zorgen dat iedereen het daadwerkelijk gaat gebruiken zoals 
bedacht, vraagt veel aandacht. Soms levert het invullen van 
gegevens niet direct voordeel op voor de betreffende per-
soon, maar is het wel essentieel voor het grotere geheel en 
de samenwerking. De vragen ‘waarom?’ en ‘what’s in it for 
me?’ zijn daarom altijd belangrijk als je met dergelijke sys-
temen gaat werken.
Informatie delen gaat ook over elkaar inspireren via infor-
matie die je tegenkomt op internet, in een artikel uit de 
krant, in een passage uit een boek, in een model dat werkt, 
et cetera. Het delen van deze informatie werkt inspirerend 
en motiverend. Ook hierin kun je als leidinggevende het 
goede voorbeeld geven door dit regelmatig zelf te doen en 
medewerkers te stimuleren dit ook te doen.

Ad hoc kennis delen

Door flexibel werken verandert de wijze waarop ad hoc 
kennis gedeeld wordt: de praatjes bij de koffieautomaat zijn 
minder vanzelfsprekend. Maar ook zul je minder telefoon-
tjes en gesprekjes opvangen van directe collega’s. Dit kun 
je echt als een gemis ervaren. Aan de andere kant worden 
veel mensen op kantoor veel vaker afgeleid dan nodig is. 
We vinden het vaak leuk om ons ergens mee te bemoeien, 
terwijl die bepaalde collega ook prima zelf in staat is om het 
op te lossen. Zeker als je in een kantoortuin werkt, kun je de 
hele dag door worden afgeleid door collega’s die van alles te 
bespreken hebben. Een deel daarvan kan ook voor jou van 
belang zijn, maar het merendeel is dat waarschijnlijk niet. 
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Je wordt dan afgeleid en kunt je minder concentreren op je 
eigen werk.
Het is goed om precies na te gaan wat je mist door flexibel 
werken en of het werk daardoor minder soepel of minder 
effectief verloopt. Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat 
er om je heen gebeurt? Of vind je het leuk om collega’s te 
helpen en mee te denken omdat dat ook gewaardeerd wordt, 
ongeacht of je waarde toevoegt? Het helpt als je jezelf hier-
over kritische vragen stelt en je ervan bewust bent waarom 
dit belangrijk is en of het ook op een andere manier had 
gekund. Zo kun je ervan leren en doelgericht acties onder-
nemen die passen bij wat nodig is.
Bij het ene team is het daadwerkelijk een zegen als het ad 
hoc kennis delen afneemt: als er vooral veel gekletst en 
geroddeld wordt bij de koffieautomaat, wordt het samen-
werken een stuk constructiever en levert het ook minder 
gedoe op. Maar bij een ander team kan het daadwerkelijk 
het werk beïnvloeden als je elkaar minder vaak ziet. In dat 
geval zul je hier meer voor moeten organiseren. Het is goed 
om met het team in gesprek te gaan over wat het nodig heeft 
om ad hoc kennis te delen en hoe je dit dan op een slimme 
(digitale) manier kunt organiseren.
Je zult hoe dan ook ad-hockennis op een andere manier 
moeten organiseren, omdat het veel minder vanzelfsprekend 
is. Het helpt als je weet waar iedereen mee bezig is, en je zelf 
ook transparant bent over wat je aan het doen bent en het 
goede voorbeeld geeft. Je kunt ook denken aan een wekelijks 
bericht waarin je aangeeft wat er speelt, welke bijzonderhe-
den er zijn, et cetera. Of organiseer een wekelijkse (online)
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weekstart waarin iedereen aangeeft waar hij mee bezig is en 
hoe het gaat. Het is belangrijk dat iedereen zich bij alles wat 
hij doet veel meer gaat afvragen of deze informatie ook van 
belang kan zijn voor collega’s en dat dan ook deelt. De erva-
ring leert dat veel mensen eerder geneigd zijn om minder te 
delen dan meer. Dat komt volgens mij doordat mensen vaak 
denken dat het er niet toe doet, of dat het niet interessant is 
voor iemand anders. Maar dat is heel lastig in te schatten. Je 
kunt medewerkers aanmoedigen en stimuleren hun kennis 
te delen. Wat ook helpt, is als collega’s elkaar laten weten dat 
wat iemand heeft gedeeld ook interessant of waardevol voor 
anderen is en wat ze er eventueel zelf mee hebben gedaan. 
Zo voegt iemand kennis toe aan hetgeen is gedeeld en ben je 
samen aan het leren en ontwikkelen. Zo zou je bijvoorbeeld 
een medewerker die een opleiding of training heeft gevolgd, 
kunnen vragen zijn ervaringen te delen in een vlog of blog 
of er zelfs een webinar over te verzorgen voor de andere 
collega’s. Op die manier raak je niet alleen meer vertrouwd 
met nieuwe middelen, maar ben je ook daadwerkelijk bezig 
met kennisoverdracht. Je kunt ook op zoek naar waardering 
en beloning voor het delen van kennis en ervaringen, zoals 
waarderingen van collega’s of een seintje wanneer een col-
lega iets heeft hergebruikt of zelfs kennis heeft toegevoegd. 
Maar belonen kan ook door het op te nemen in de objectives 
and key results of het jaarplan en persoonlijke ontwikkel-
plannen. En als kennisontwikkeling een voorwaarde is voor 
het succes van het bedrijf of jouw afdeling, zou je er met 
elkaar ook een waarde van kunnen maken en hier bijbeho-
rend gedrag bij beschrijven.
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Het maken en delen van aantekeningen

Er zijn diverse applicaties die je kunt gebruiken om digi-
taal notities te maken. Op die manier kun je ze gemak-
kelijk doorzoeken en delen met collega’s. Een nadeel van 
het intypen van aantekeningen kan zijn dat je de inhoud 
minder goed onthoudt. Dat komt doordat je typt in plaats 
van schrijft. Het feitelijk schrijven van aantekeningen 
ondersteunt vooral je leerprocessen. Een ander groot 
verschil is dat als je op papier notities maakt, de ander je 
ziet schrijven, terwijl als je dat op een laptop doet, er een 
scherm tussen jou en je gesprekspartner zit. Zet daarom 
altijd je laptop zo neer dat de ander mee kan kijken. En 
luister eerst goed en maak er dan pas een aantekening van, 
in plaats van continu mee te typen. Je kunt natuurlijk ook 
een tablet gebruiken, al dan niet met digitale pen. Met die 
pen kun je ook snel schema’s maken of droedelen. Zo los je 
de twee nadelen op: je schrijft om het beter te onthouden 
en je scherm ligt plat op tafel en is geen barrière in de com-
municatie meer.
Voor het maken van (digitale) notities is het goed om na 
te denken over wat je echt wilt opschrijven, wat onmisbaar 
is. Je zou er ook voor kunnen kiezen om te tekenen; als je 
visualiseert wat je zegt, ben je veel meer samen in gesprek. 
Wat je hebt getekend, kun je delen op een groot scherm of 
flip-over. Over dit onderwerp zijn veel boeken geschreven, 
zoals Visual meetings.
Tot slot is het belangrijk om af te spreken wie de aanteke-
ningen van een gesprek bijhoudt; dit zegt veel over eige-
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naarschap. Vertrouw de aantekeningen van een functione-
ringsgesprek bijvoorbeeld aan een medewerker toe.
Wij hebben goede ervaringen met Evernote for Business 
en OneNote. Beide tools maken gebruik van cloudopslag, 
zodat de aantekeningen meteen in de ‘deelmodus’ staan en 
ook onafhankelijk worden van een medewerker. Deze pro-
ducten werken op meerdere typen apparaten (laptop, tablet, 
smartphone, Windows of MacOS, iOS of Android). Het 
voordeel van OneNote ten opzichte van Evernote is dat het 
een onderdeel is van Office365 en daarom optimaal samen-
werkt met de andere Microsoftproducten, zoals Teams en 
SharePoint.
Als leidinggevende heb ik in mijn eigen notitieblok een 
pagina gemaakt voor iedereen uit mijn team. En als ik een 
gesprek heb, maak ik boven de aantekeningen van het eer-
dere gesprek mijn notities. Zo kan ik het altijd gemakkelijk 
teruglezen. Eventuele bijzonderheden hang ik eronder als 
subpagina, bijvoorbeeld als ik een mail heb gekregen die ik 
er graag bij wil bewaren. Daarnaast heb ik in mijn to-dolijst 
ook iedereen toegevoegd en als er iets is wat ik graag wil 
bespreken, plaats ik dat op de lijst van die persoon, zodat ik 
het altijd bij de hand heb als we in gesprek gaan.

Zichtbaarheid vergroten

In een organisatie is het van belang dat je gemakkelijk 
kunt vinden wie de medewerkers zijn, wat ze precies doen 
en welke vaardigheden en kennis ze hebben. Zeker als er 
complexe zaken zijn waarvoor specifieke expertise nodig 
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is, is het handig als je die mensen ook kunt vinden. In veel 
organisaties wordt gewerkt met een smoelenboek waarin 
je informatie kunt vinden over je collega’s, wie ze zijn, wat 
ze doen en een foto. Mensen kunnen daarin ook aangeven 
welke kennis of vaardigheden ze beheersen. Het nadeel 
daarvan is dat mensen het zelf up-to-date moeten houden. 
In de praktijk blijkt dat lastig. Ook hier kun je natuurlijk 
afspraken over maken: je kunt duidelijk maken dat het geen 
eenmalig iets is, maar regelmatig bijgewerkt moet worden. 
Veel mensen doen dat wel met hun LinkedInprofiel, maar 
niet met hun bedrijfsprofiel. Interne profilering is belang-
rijk, weten wie wat kan of waarmee bezig is, is handig om 
te voorkomen dat mensen op verschillende plekken zaken 
dubbel bijhouden en om de juiste mensen te vinden voor 
complexe vraagstukken. Gemakkelijker wordt het als je ook 
kunt zien waar iemand mee bezig is; het profiel wordt dan 
altijd up-to-date gehouden op basis van de projecten waar 
iemand aan werkt en de documenten die iemand maakt. 
Dit kan bijvoorbeeld handig met Microsoft Delve. In Delve 
kun je informatie vinden over documenten die door col-
lega’s zijn gemaakt. Je kunt zoeken op een collega en alle 
recente documenten van deze collega zien, of je kunt zoe-
ken op een onderwerp. Mensen vinden dit vaak spannend, 
omdat je profiel op basis van je gedrag wordt bijgewerkt. 
Het is daarom goed om met elkaar de voordelen en moge-
lijke aandachtspunten te bespreken en ook hoe je met deze 
informatie omgaat.
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Wrap-up

Het delen van informatie en kennis is een grotere uitdaging 
als je meer op afstand werkt. Je mist de koffieautomaat of het 
telefoontje van een collega waarbij je gemakkelijk iets kunt 
toevoegen aan wat de ander aan het doen is. Informatie en 
kennis delen vraagt dat medewerkers zich ervan bewust zijn 
dat ze iets te delen hebben, dat informatie en kennis moge-
lijk relevant kunnen zijn voor een ander en dat ze de moeite 
nemen die te delen. Hoe laagdrempeliger het wordt om dit 
te doen, hoe groter de kans dat het ook gebeurt. Het helpt 
daarbij om systemen zo in te richten dat kennis en infor-
matie gedeeld worden zonder dat er veel extra inspanning 
voor hoeft worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld met oplos-
singen zoals Delve. Daarnaast kan het digitaliseren en delen 
van notities enorm helpen, zodat ook deze informatie door-
zoekbaar is. Als mensen op afstand werken, zijn ze vaak 
minder fysiek zichtbaar, maar er zijn allerlei onlinetools die 
helpen om elkaar gemakkelijk te vinden en kennis te delen.
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Hoofdstuk 8

Communiceren
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N aast alle mogelijkheden om samen te werken heb-
ben we heel wat communicatiemiddelen tot onze 
beschikking waar je uit kunt kiezen. Denk aan face-

to-face, telefoon, sms, WhatsApp en e-mail. Voor al deze 
communicatiemiddelen is het belangrijk dat je afspreekt 
wat je waarvoor gebruikt. De afspraken hierover kun je 
vastleggen in een communicatiemix: wat is het beste middel 
voor welke gelegenheid? Dus aan wie stuur je wanneer een 
e-mail, wanneer pak je de telefoon en wat kun je van elkaar 
verwachten? In het weekend een mail sturen aan een collega 
en dan ook een reactie verwachten, is niet handig; als het 
spoed heeft, stuur dan ook een appje of sms’je om de collega 
te attenderen op jouw mailbericht. Tenzij je met elkaar iets 
anders hebt afgesproken natuurlijk.
Een voorbeeld. Je kunt afspreken dat niet e-mail als com-
municatiemiddel wordt gebruikt voor onderlinge commu-
nicatie, maar Microsoft Teams. Het voordeel daarvan is dat 
het gesprek voor alle leden van de groep zichtbaar is, en dus 
transparant is. Ook al ben je niet bij het gesprek geweest, 
je kunt op afstand toch iets meekrijgen van de onderlinge 
afstemming.
Het is mooi om te zien hoe onze keuze voor het werken in 
Microsoft Teams (en het dichterbij trekken van commu-
nicatie bij samenwerken door niet meer via mail te com-
municeren) ertoe geleid heeft dat we veel gemakkelijker 
samenwerken, minder afstemmingen nodig hebben en onze 
e-mailafhandeling (en zeker de nutteloze e-mails) geredu-
ceerd is tot bijna nul. Dat wil niet zeggen dat we niet meer 
communiceren, maar dat we overgeschakeld zijn naar 
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afstemmen in de context van de samenwerking. En dat 
transparant naar het team, zodat je ook op afstand niet het 
gevoel hebt dat je al het contact met je team bent verloren.

Zorgen voor optimale bereikbaarheid

Uiteraard is het belangrijk dat als je elders werkt, je optimaal 
bereikbaar bent voor je collega’s en klanten. Dat kan op ver-
schillende manieren, maar je moet er vooraf vooral goede 
afspraken over maken. Als je elders werkt en je gebruikt 
een chatprogramma (bijvoorbeeld Microsoft Teams), zorg 
dan dat je beschikbaar bent voor de chat. Het eenvoudigst 
is om gewoon telefonisch goed bereikbaar te zijn. Het kan 
natuurlijk zijn dat je even niet bereikbaar bent omdat je een 
boodschap doet, in een onlinevergadering zit of een pauze 
neemt, maar neem daarna dan zelf contact op als je dat hebt 
afgesproken met elkaar.
Vaak gaat het mis door gebrek aan communicatie/samen-
werkafspraken en dit kun je gemakkelijk voorkomen door 
dit vooraf te doen en regelmatig kort te evalueren. Zo kun 
je tijdig bijstellen op basis van wat wel of niet werkt. Het is 
ook handig om nieuwe medewerkers snel wegwijs te maken.
Zoals je ziet, gaat het vooral om het maken van afspraken. 
Zo kwam ik pas een directeur tegen die zei dat hij vaak op 
zaterdag zijn mail verwerkte omdat dat het best paste in 
zijn agenda. Prima natuurlijk, maar om druk te voorkomen 
koos hij ervoor zijn eigen mailberichten en reacties pas op 
maandagmorgen te versturen, zodat medewerkers niet in 
het weekend werden geconfronteerd met mailberichten van 
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de directeur. Goed bedoeld natuurlijk en zeker als je vanuit 
de top mailberichten verstuurt, kunnen medewerkers het 
gevoel hebben dat ze daar altijd direct naar moeten kijken 
en moeten reageren. Maar als je met elkaar afspreekt dat je 
geen reactie verwacht buiten reguliere werktijden, en dat je 
daar dus ook geen druk op uitoefent, en dat je een appje of 
sms-bericht stuurt als het dringend is, hoeven mensen niet 
het gevoel te hebben continu hun mail te moeten lezen, ook 
in het weekend. En zo laat je de verantwoordelijkheid bij 
de medewerkers. Als ik dit voorstel, hoor ik vaak dat dat 
echt niet zo werkt, omdat mensen toch gaan reageren. Maar 
op die manier houd je het ook met elkaar in stand. Ik ben 
dan vooral benieuwd naar wat daaronder zit: vind je dat de 
medewerkers dit niet zelf kunnen beslissen of is de druk 
eigenlijk zo groot dat snel reageren toch wordt beloond?
Als manager wel je mail verwerken en die pas op maandag 
versturen vind ik persoonlijk jammer. Eigenlijk doe je de 
ander tekort: je vindt dat jij het recht hebt om op zaterdag 
mail af te handelen, maar je vindt ook dat een ander dat niet 
mag doen in het weekend. Jij bepaalt voor de ander dat deze 
dit pas vanaf maandagochtend mag doen. Natuurlijk met 
de beste bedoelingen, maar eigenlijk ga je er dus van uit dat 
de ander niet in staat is hier zelf goed mee om te gaan. Veel 
interessanter is het om daar een gesprek over te hebben en 
te bespreken hoe dat dat komt en op basis daarvan oplos-
singen te zoeken. Je kunt ook voor heel urgente zaken een 
specifieke WhatsAppgroep opzetten. We geven veel trainin-
gen en niets is vervelender dan wanneer er iets is waardoor 
je zelf niet de training kunt geven. Het is fijn als je dan op 
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je collega’s kunt rekenen en iedereen snel reageert. Wij heb-
ben daarvoor dus een speciale WhatsAppgroep. Dit idee is 
gebaseerd op het Andon-koord, zoals ze dat in verschillende 
fabrieken hebben, zoals bij Scania en Volkswagen. Dat is een 
fysiek aanwezig koord bij de productielijn in de fabriek. Als 
een medewerker aan dit koord trekt, stopt het proces en lost 
de Andon-man die verantwoordelijk is voor dat onderdeel 
van het productieproces samen met medewerkers het pro-
bleem op zodat ze snel weer verder kunnen. Daarnaast kij-
ken ze ook samen of het probleem structureel kan worden 
aangepakt. Wij gebruiken dit principe als WhatsAppgroep 
voor als iemand ziek is of onverwacht en dringend hulp van 
een collega nodig heeft. Als er iets in de groep verschijnt, is 
het dus altijd dringend en nodig dat iedereen hier even naar 
kijkt en meedenkt over een oplossing. Mooi om te zien hoe 
dat in de praktijk werkt. En in ons geval werkt het echt als 
zelfsturend middel. Als leidinggevende hoef ik nooit actie te 
nemen om iets te regelen, het gebeurt onderling en het gaat 
altijd goed. Iedereen voelt een grote verantwoordelijkheid 
en betrokkenheid bij de collega die een vraag stelt.

Vergaderen op afstand

In de meeste organisaties wordt heel veel tijd besteed aan 
vergaderingen. Veel managers zijn zo’n beetje tachtig pro-
cent van hun tijd aan het vergaderen en veel medewerkers 
wel vijfentwintig procent. Achteraf bij de koffieautomaat 
wordt vaak besproken wat er niet werkte: te veel tijd aan 
onderwerpen besteed die niet voor iedereen relevant waren, 
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te laat gestart, te weinig ruimte om voldoende diepgang te 
krijgen, geen besluiten genomen, et cetera. Ook is er dan 
vaak het voornemen dit de volgende keer anders te doen, 
maar helaas komt daar in de praktijk weinig van terecht. 
Veel terugkerende vergaderingen verlopen volgens een vast 
patroon, zonder dat we nog kritisch zijn op het doel of effect. 
Of er zijn mensen bij voor wie het helemaal niet relevant is.
Ook op afstand kan dat zomaar gebeuren. Ik heb wel eens 
meegemaakt dat bij een internationaal bedrijf een wekelijkse 
onlinevergadering drie uur duurde, waarbij iedereen wel 
meeluisterde, maar ondertussen andere dingen aan het doen 
was. In dit geval werd er al online vergaderd – via telecon-
ference – maar wat heeft het voor zin als iedereen ondertus-
sen iets anders doet? Gelukkig is er in dit geval geen reistijd 
verspild. Het zou fijn zijn als iemand uit de inhoud zou stap-
pen en het vergaderproces ter sprake zou brengen om tot 
een slimmere en effectievere vorm te komen. Toch gebeurt 
dat in de praktijk vaak niet. Meestal wordt het teamover-
leg gebruikt als verplicht moment om elkaar te zien. Dat is 
dan ook vaak de dag waarop iedereen binnen is. Maar als 
het teamoverleg dan vooral gebruikt wordt door de mana-
ger om de teamleden te informeren over wat er speelt en 
welke ontwikkelingen er zijn, is dat niet de meest effectieve 
manier. Informeren kan ook anders. Je kunt bijvoorbeeld 
vooraf de informatie delen en in de vergadering vooral vra-
gen beantwoorden of er met elkaar over in gesprek gaan. 
Voor elke (team)meeting helpt het enorm als je vooraf hel-
der hebt wat het doel is, wie daarvoor nodig zijn, hoeveel 
tijd nodig is en welke vorm daar het best bij aansluit. Als het 
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inderdaad gaat om het informeren van de teamleden over 
status en ontwikkelingen, kan een nieuwsbericht ook prima 
zijn; daar kunnen mensen dan van tevoren naar kijken en 
ze kunnen erop reageren als je bij elkaar bent. Vooraf hel-
derheid verschaffen over de doelen en wat je wilt bereiken, 
maakt vergaderingen veel succesvoller. Wie welke vervolg-
acties onderneemt, is ook makkelijker te regelen: dit kun je 
delen in een samenwerkomgeving die iedereen voorafgaand 
aan de vergadering bijwerkt en up-to-date houdt. Je kunt 
ook mensen vragen in een teamagenda onderwerpen aan 
te dragen, inclusief beoogd doel, benodigde tijd en mensen. 
Er zijn diverse tools die je hiervoor kunt gebruiken, zoals 
Teams, Trello en Slack. Ook kun je tijdens de vergadering 
een klok of kookwekker gebruiken om de tijd te bewaken.
Als je een vergadering plant, is het handig om hier direct 
een onlinevergadering van te maken, zodat mensen die er 
niet zijn kunnen inbellen. Voor een projectvoortgang werkt 
dit vaak prima, maar voor een brainstorm heb je meer nodig 
en zul je ook een digitale brainstorm moeten doen als men-
sen niet allemaal fysiek aanwezig zijn. Daar zijn zeker tools 
voor, zoals een mindmap of een gedeeld digitaal white-
board, maar dat vraagt wel een goede voorbereiding. Als je 
op afstand wilt vergaderen, is het ook goed om je vooraf af 
te vragen of dat een goede optie is voor het type vergade-
ring. De voortgang bespreken kan prima op afstand, maar 
voor een zeer complexe vergadering over de toekomst van 
je organisatie zou je beter fysiek bij elkaar kunnen zitten. 
Als het op afstand kan, zou ik het zeker niet nalaten, maar 
bedenk van tevoren of het echt kan. Terwijl je in het verleden 
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gewoon in een kamer ging zitten, keek wat er gebeurde en 
ter plekke wat A4’tjes uitdeelde, moet je nu meer aandacht 
aan de voorbereiding besteden. Dat betekent: van tevoren 
je taken bijwerken, de volledige documentatie beschikbaar 
stellen en een goed overzicht van de bespreekpunten heb-
ben. Want als je op afstand (digitaal) de vergadering moet 
volgen, is er veel minder ruimte voor improvisatie.
Om slim en digitaal te vergaderen heb je twee functionali-
teiten nodig: een vergaderomgeving die je dossier bij elkaar 
houdt en videomogelijkheden om te kunnen communiceren 
op afstand. Bij het dossier kun je aan onderdelen denken 
die bijdragen aan het vergaderproces, zoals het delen van 
de vergaderstukken via een gedeelde werkomgeving, een 
gedeelde actielijst, een gedeelde besluitenlijst en gedeelde 
notities. Wij hebben dit ondergebracht in SharePoint en 
Microsoft Teams. Wij gebruiken naast het dossier ook een 
rijke video-ervaring om zo veel mogelijk sociale signalen 
op te vangen. Voor ons werkt een tool als deze de docu-
menten, taken en gesprekken met de videomogelijkheden 
combineert.
Voor communiceren via video zijn veel mogelijkheden. 
Denk bijvoorbeeld aan Zoom, een Microsoft Teams-mee-
ting, Google Hangouts of uitgebreide tools als WebEx van 
Cisco. Zo kun je met Teams of Skype voor Bedrijven gemak-
kelijk een vergadering verzorgen op afstand en zelfs opne-
men voor later gebruik. Ben je er niet bij geweest, dan kun 
je belangrijke onderwerpen op een later tijdstip alsnog tot 
je nemen.
Nog een paar handige tips over videovergaderen. Begin 
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echt op tijd. Heel veel vergaderingen beginnen te laat, en 
als dat op kantoor gebeurt, is dat ook heel vervelend, maar 
je kunt dan nog koffie halen of even bijpraten met een col-
lega. Online werkt dat niet zo: als een vergadering maar niet 
start en je staat in de (virtuele) wachtruimte, kan dat heel 
vervelend zijn omdat je niet goed weet waar je aan toe bent. 
De kans is groot dat er dan mensen afhaken. Daarnaast is 
het handig om vergaderen en gezellig of sociaal samenzijn 
te splitsen. Grapjes in de ruimte, gekke bekken trekken en 
een gebeurtenis op de gang komen niet over als je via video 
aangesloten bent. En een taart voor de afdeling is mooi om 
op je beeldscherm naar te kijken, maar thuis moet je het met 
een koekje doen.

Wrap-up

De manier waarop je met elkaar communiceert, veran-
dert als je meer op afstand werkt. Nu maken mensen privé 
veel gebruik van WhatsApp, maar zakelijk gezien zul je 
daar afspraken over moeten maken om elkaar niet te ver-
moeien met onnodige berichten waardoor mensen afhaken. 
Om communicatie goed te stroomlijnen is het handig een 
communicatiematrix met elkaar in te vullen, waarmee je 
afspreekt met welk doel je een bepaald communicatiemid-
del gebruikt en met welke prioriteit. Deze communicatie-
matrix kun je regelmatig evalueren om te kijken wat wel en 
wat niet werkt en waar nodig aanpassen. Ook de manier van 
vergaderen verandert als je dit op afstand gaat doen: verga-
deringen duren vaak korter en zijn meer to the point. Niet 
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elk type vergadering of onderwerp is daar geschikt voor. 
Het is goed om het doel voor ogen te houden en dan te kij-
ken welke vorm en welk middel daar het best bij passen. En 
als je dan besluit online te vergaderen, is het natuurlijk zaak 
vooraf te testen en goed voor te bereiden.
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Hoofdstuk 9

Sociale cohesie
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In het begin van het boek hadden we het al even over soci-
ale cohesie. Die verandert op het moment dat je meer op 
afstand werkt. Het is een van de grootste zorgpunten die 

leidinggevenden en teams vaak noemen. Hoe blijf je in ver-
binding met elkaar als je op afstand werkt?
Dit thema heeft veel te maken met hoe we altijd hebben 
gewerkt: als ze gewend zijn altijd bij elkaar in de buurt te 
zitten, dan zijn medewerkers en leidinggevenden vaak bang 
dat ze elkaar helemaal niet meer zien. Maar sociale cohesie 
kan op veel manieren vorm krijgen.
Het idee leeft dat je bij elkaar in de buurt moet zitten om 
goed te kunnen samenwerken of kennis te kunnen delen. Het 
wordt ook regelmatig als excuus aangevoerd om niet flexibel 
te hoeven werken en niet de huidige patronen te hoeven aan-
passen. Interessant is echter om te kijken wat er nu precies 
bedoeld wordt met sociale cohesie en wat er nodig is. Het is 
goed om daarbij onderscheid te maken tussen sociale bin-
ding – bij een groep willen horen – en wat nodig is voor het 
werk. Ze zijn allebei essentieel, maar wel met een ander doel.
Een veelgebruikte definitie van sociale cohesie is: samenhang 
in de samenleving. Dit kan natuurlijk ook gaan over een orga-
nisatie. Sociale cohesie betreft de manier waarop mensen met 
elkaar omgaan en wat hen bij elkaar houdt. Dat is essentieel 
voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat het sociale klimaat 
een belangrijk element is voor goed werkgeverschap. 
Een tijdje geleden werd door een team gevraagd om met hen 
te bedenken hoe ze met sociale cohesie konden omgaan nu ze 
in een flexibel werkconcept werkten. Medewerkers deelden 
de zorg dat ze elkaar minder zagen. Het ging hierbij om een 
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team van projectleiders. In de bijeenkomst zijn we eerst gaan 
verkennen wat voor soort team ze nu eigenlijk waren. Hier-
voor is het gebruik van sport als metafoor handig: een hoc-
keyteam vraagt iets heel anders dan een estafetteteam. Ze zei-
den dat ze zichzelf zagen als een zevenkampteam, ieder met 
zijn eigen expertise en rol. De sociale binding die ze zochten, 
zat veel meer in het feit dat ze elkaar gewoon leuke collega’s 
vonden en dat ze elkaar door het flexibel werken minder 
zagen. De afspraak dat ze regelmatig samen zouden lunchen 
en zo nu en dan borrelen, was voldoende. Functioneel waren 
ze een team, maar voor het werk was het minder relevant. Het 
is interessant om jezelf af te vragen wat voor team je bent als 
je met sociale cohesie aan de slag gaat:
 

• Ben je een hockey- of voetbalteam, waarbij iedere 
medewerker in het veld staat, zijn/haar eigen rol heeft, en 
je met elkaar de wedstrijd speelt?

• Ben je een schaatsteam, waarbij de schaatser centraal 
staat en er een team omheen is dat ervoor zorgt dat deze 
schaatser maximaal kan presenteren?

• Ben je een estafetteteam, waarbij je telkens het stokje aan 
elkaar doorgeeft?

• Ben je een roeiteam, waarbij je in een gezamenlijk ritme 
tot maximaal resultaat komt?

• Of ben je, zoals het team projectleiders, bezig met een 
zevenkamp?

Eén ding is wel duidelijk: als je allemaal flexibeler gaat wer-
ken, zul je meer moeten organiseren op het gebied van soci-
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ale cohesie, want het gaat niet vanzelf. Maar de behoeften 
zijn ook verschillend.
Zo was de behoefte aan sociale cohesie bij een ander team 
heel anders: een van de medewerkers gaf aan dat ze het wel 
gezellig vond als er wekelijks aansluitend op het teamover-
leg met elkaar werd geluncht. Een andere collega zei dat hij 
liever ging wandelen tussen de middag, ‘dus laten we dan 
met elkaar gaan wandelen’. Een derde vond een kennisbij-
eenkomst interessant en een vierde medewerker gaf aan dat 
een borrel haar wel aanspraak. Een andere medewerker zei 
dat dit niet zo handig was aan het eind van de dag vanwege 
de thuissituatie. Uiteindelijk kwamen we erop uit dat er 
elke maand iets georganiseerd zou worden door een van de 
medewerkers, die ook de activiteit kon kiezen. Je mocht zelf 
kiezen of je wel of niet meedeed.
Dat er keuze is, is belangrijk. Je kunt bijvoorbeeld één keer 
per twee manden een kennisbijeenkomst in de avond orga-
niseren op basis van ervaring, een specifiek vraagstuk of een 
kennisgebied, waarbij iemand uit het team een onderwerp 
aandraagt en de bijeenkomst voorbereidt. Degene die zo’n 
avond voorbereidt, bepaalt en regelt ook het eten: van sushi 
of pizza tot Indiaas. De avond is het feestje van degene die 
de avond invult. Zo kun je niet alleen kennis delen, maar 
leer je elkaar ook weer wat beter kennen. Wij doen dit zelf 
ook op deze manier. Het zijn plezierige, inspirerende avon-
den, die duren zo lang het nodig is, dus niet standaard van 
18.00 tot 21.00 uur, maar afhankelijk van het onderwerp 
kunnen we ook eerder klaar zijn.
Een belangrijke basis voor sociale cohesie is het ontwik-
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kelen van vertrouwen. Als je meer op afstand werkt, is er 
algauw meer wantrouwen. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
dan minder bereid zijn om met elkaar te delen en elkaar te 
helpen. En als er meer wantrouwen is, ontstaan er boven-
dien gemakkelijker conflicten. Het helpt om een goede mix 
te vinden tussen op afstand werken en fysiek samenwerken. 
Bovendien scheelt het als je in het begin een goede bodem 
legt doordat je fysieke bijeenkomsten met het team organi-
seert, waar je later op kunt voortbouwen.
Het kantoor is uiteraard ook belangrijk als plek waar je graag 
naartoe gaat om samen te werken met collega’s en elkaar te 
‘ont-moeten’. Het helpt als het kantoor zo is ingericht dat 
mensen er graag komen: een grand café met goede koffie, 
fijne plekken waar je kunt zitten, plekken waar je rustig kunt 
praten en mogelijkheden om informeel te overleggen, een 
mooie tuin, et cetera. Maar als het kantoor geen optie is, kun 
je ook bijpraten met virtuele koffie, of een bilateraal over-
leg op afstand te doen. Je kunt ook afspreken op een locatie 
elders die voor jou en je collega’s handig te bereiken is. Er 
zijn inmiddels tal van flexibele kantooromgevingen waar je 
terecht kunt, maar uiteraard kun je ook afspreken in een 
restaurant of kroeg. Of je spreekt bij jou of de ander thuis 
af. Zo leer je elkaar nog beter kennen. Ik weet uit ervaring 
dat de bijeenkomsten aan mijn keukentafel thuis veel heb-
ben gebracht en ook mooie gesprekken hebben opgeleverd, 
al dan niet met een lekker broodje erbij. Als je bij elkaar 
zit, neem dan ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan 
over hoe het met de ander gaat, wat goed gaat en wat beter/
anders kan, wat de ander (van jou) nodig heeft, et cetera.
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Als je elkaar niet zo vaak ziet, is een teamvergadering hét 
moment om daadwerkelijk interactie te hebben, en erom-
heen is dan tijd om te socializen, zoals met elkaar lunchen, 
iets lekkers bij de koffie of een borrel na afloop. Door dit 
buiten de vergadering om te doen kun je de vergadering 
effectief gebruiken waar deze voor bedoeld is.
Als het teamoverleg bedoeld is om ook verbinding met 
elkaar te creëren, is het handig om het zo in te richten dat 
het daaraan bijdraagt. Als je het teamoverleg als leidingge-
vende gebruikt om te kijken hoe iedereen erin zit, kun je 
beter een andere vorm kiezen en iedereen vooraf bellen. Of 
als je iedereen wilt informeren over ontwikkelingen, doe dat 
dan vooraf via een bericht of e-mail en laat mensen er tij-
dens het teamoverleg vragen over stellen. Gebruik het team-
overleg om echt samen aan de slag te gaan.
Vaak houden leidinggevenden en medewerkers vast aan het 
teamoverleg: je ziet elkaar dan zeker één keer per week en 
dat zorgt ervoor dat iedereen die dag op kantoor is. Als zo’n 
kantoordag belangrijk is voor de opdracht en verbinding 
met elkaar, wees daar dan transparant over en gebruik het 
werkoverleg niet als excuus. Zo’n kantoordag kan heel goed 
werken als je die dag bij elkaar in de buurt zit om dingen af 
te stemmen et cetera.
Als je elkaar minder vaak ziet, is het belangrijk dat iedereen 
ook echt graag bij het overleg aanwezig is. Bij ons bakt er 
vaak iemand taart voor het overleg en zijn we niet alleen 
inhoudelijk aan de slag, maar praten we ook bij en ‘ont-moe-
ten’ we. Iedereen is er dan ook altijd graag bij. Je zou ook een 
andere vorm kunnen kiezen, zoals twee keer per jaar een 24 
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uursoverleg waarbij je in een hotel gaat of een groot huis 
huurt waar je ’s avonds ook met elkaar kunt koken. Je kunt 
dan in een korte tijd heel veel met elkaar bespreken en uit-
werken, bijvoorbeeld als je een nieuw jaarplan met elkaar 
wilt maken.

In verbinding blijven met elkaar

Het is ook belangrijk om samen activiteiten te ondernemen. 
Veel bedrijven bezuinigen daar al snel op, maar dat is niet 
handig. Mensen waarderen gezamenlijke momenten op 
kantoor, teamuitjes en borrels echt. Je kunt ook denken aan 
faciliteiten op kantoor om te ontspannen, zoals een tafel-
voetbalspel of een PlayStation 4. Het gaat hierbij om het 
‘ont-moeten’ in een andere context. Dat vergroot de creati-
viteit. Je kunt ook denken aan staand vergaderen, een team-
overleg starten met een mindfulnessoefening, of ergens 
afspreken om te wandelen voor een goed gesprek.

Virtuele koffie

Elkaar ontmoeten bij de koffieautomaat is ontzettend waar-
devol als het gaat om betrokkenheid bij het werk, en draagt 
ook bij aan sociale cohesie. Je hoort hoe het met de ander 
gaat of bespreekt een bepaalde case. Deze toevallige ont-
moetingen missen mensen als ze meer op afstand werken. 
Maar je kunt ze ook digitaal inplannen. Je kunt elkaar bel-
len of via video-conference opzoeken en bijpraten. Je hoeft 
hier niet vooraf een afspraak voor te maken, maar je kunt 
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bijvoorbeeld eerst via een chat vragen of het uitkomt om 
even bij te praten. Veel mensen vinden telefonisch contact 
lastig of houden het heel zakelijk: de status van een pro-
ject doorspreken of vragen beantwoorden – ze doen het 
kort en krachtig. Maar als je elkaar minder vaak ziet, is het 
belangrijk om te bespreken hoe het gaat of een ervaring te 
delen. En net als bij de koffieautomaat kun je vragen hoe het 
weekend was, of er nog bijzonderheden zijn, hoe het met de 
gezondheid gaat, et cetera. Gewoon vanuit interesse in de 
ander. Of je maakt er echt een virtueel koffiemoment van: 
allebei koffie of thee, headset op en via Skype met elkaar 
een gesprek voeren. Je zou dit ook zo doen als een familielid 
lang op reis is en je elkaar via Skype spreekt, waarom dan 
niet met een collega die elders werkt?

Wrap-up

Een van de meest genoemde aandachtspunten die we van 
leidinggevenden en medewerkers horen, is de veranderende 
sociale cohesie. Daarbij gaat het soms meer over de gezel-
ligheid en sfeer op kantoor dan over wat er nodig is om het 
werk goed te laten verlopen. Beide zijn uiteraard ontzettend 
belangrijk, maar mensen hebben heel verschillende behoef-
tes. Het is daarom raadzaam om met elkaar te bespreken 
wat voor team je bent en wat je nodig hebt als het gaat om 
sociale cohesie en wat dat concreet betekent. Er zijn ver-
schillende manieren om aan de sociale cohesie in een team 
te werken, ook al werk je op afstand – denk bijvoorbeeld aan 
een virtueel koffiemoment.
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Tot slot

Aan de slag!



TOT SLOT • AAN DE SLAG!  |  163

In de vorige hoofdstukken hebben we het vanuit verschil-
lende invalshoeken gehad over op afstand leidinggeven, 
samenwerken en communiceren. Op afstand leidingge-

ven impliceert dat medewerkers flexibel kunnen werken. 
Hiervoor zijn een andere mindset en nieuw gedrag nodig, 
maar ook nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld voor het orga-
niseren van het werk en het gebruik van digitale middelen. 
Hierbij gaat het om een samenspel tussen mens, organisa-
tie en technologie. Je hebt immers de middelen nodig om 
elders te kunnen werken, je zult dit met elkaar moeten orga-
niseren en de mensen moeten er klaar voor zijn. Maar er 
zijn drie dingen die je vooral níét moet doen:
 

• Denken dat training de oplossing is. Als je vooral meer 
zelfredzaamheid wilt ontwikkelen en je vervolgens 
een trainingsbureau inhuurt om iedereen een training 
persoonlijk leiderschap en zelfsturing te laten volgen, 
bereik je niet het gewenste resultaat. Medewerkers krijgen 
in de training wel veel handvatten aangereikt en kunnen 
oefenen, maar de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk 
moeten ze nog maken. Uit onderzoek blijkt dat slechts 
weinig van de tijdens een training behandelde inhoud 
blijft hangen en nog minder in de praktijk wordt gebracht.

• Denken dat technologie de oplossing is. Overstappen 
naar een nieuwe digitale werkomgeving waarmee je alle 
mogelijkheden biedt om op afstand te werken betekent 
niet dat mensen deze ook effectief zullen inzetten of dat dit 
voldoet aan de wensen van de medewerkers. We zien vaak 
dat nieuwe technologie wordt ingezet, maar niet wordt 
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gebruikt. Als mensen het als een bedreiging zien, niet goed 
snappen wat de bedoeling is of (nog) niet zien wat het 
oplevert, dan is de kans klein dat ze het gaan gebruiken.

• Blijven hangen in afstemmen. Het is verleidelijk om 
te blijven hangen in de fase van plannen maken en 
gesprekken voeren zonder echt in actie te komen, 
bijvoorbeeld omdat de verandering te groot en complex 
lijkt, of omdat de omgeving en jij erg kritisch zijn. Als 
je alleen aan medewerkers vraagt wat ze nodig hebben, 
zul je vaak horen dat ze zaken het liefst het houden zoals 
ze gewend zijn. Patronen veranderen is niet gemakkelijk 
en in de toekomst kijken al helemaal niet. Zeker als er 
weerstand is, is uitstel van actie een valkuil die het geheel 
kan laten mislukken.

Als je aan de slag wilt met flexibel werken en leidinggeven 
op afstand, is het handig om een integraal plan te maken 
voor de ontwikkeling van je organisatie en team en goed te 
bedenken hoe ver je hierin wilt gaan. Doe het vooral inte-
graal, omdat het niet alleen gaat over de mensen, maar ook 
invloed heeft op de werkprocessen en de benodigde digitale 
middelen. Creëer een visie op hoe de mensen samenwerken 
en hoe het jouw organisatie verder helpt. Dit kun je bijvoor-
beeld doen door (werk)scenario’s te maken die het verloop 
van een fictieve, maar concrete dag weergeven. Het opstel-
len van zo’n scenario dwingt je om concreet te worden en 
aandacht te geven aan verschillende aspecten. Creëer ver-
volgens concrete doelen en begin met experimenten binnen 
afdelingen of teams. Deel de ervaringen en leer van elkaar.
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Plan van aanpak

Als je aan de slag wilt, is het belangrijk om dat planmatig 
en gefaseerd te doen, zodat je ook echt daadwerkelijk een 
andere manier van leiderschap omarmt en ontwikkelt die 
past bij de visie van de organisatie. Dit plan heeft voor ons 
veelal vier lagen:
 

• Organisatie. Het is noodzakelijk om het plan te laten 
aansluiten bij de visie en de organisatiedoelen. Wie wil je 
zijn als organisatie en hoe draagt leidinggeven op afstand 
en flexibel werken daaraan bij? Welke uitdagingen zijn er 
op dit moment waar flexibel werken en leidinggeven op 
afstand aan bijdragen? Deze context toont de kaders en 
vooral het belang van het plan.

• Gedrag. De verandering is voor het belangrijkste deel 
mensenwerk: hoe herkennen we de beoogde verandering 
als we naar collega’s kijken? Hoe ziet het eruit als je 
leidinggeeft op afstand? Welk beoogd gedrag is cruciaal en 
willen we op termijn meer zien? Wat doen leidinggevenden 
anders dan nu? Wat doen medewerkers anders dan nu als 
ze flexibel werken? Hoe wordt er dan samengewerkt? Hoe 
praktischer en concreter we dit beschrijven, des te meer 
houvast hebben we bij het ontwerpen van de oplossing, 
maar ook kunnen we toetsen of we op de goede weg zitten.

• Leerdoel. Het gedrag wordt beïnvloed door een breed 
pallet van factoren, uiteenlopend van de rol van de 
leidinggevende tot processen, van de wijze van waarderen 
tot de faciliteiten. Belangrijk zijn de mindset en de 
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vaardigheden en benodigde kennis van leidinggevenden 
en medewerkers. Wat moeten ze meer in de vingers 
krijgen en oefenen? Welke middelen ondersteunen het 
gewenste gedrag? Je kunt daarbij ook denken aan digitale 
middelen, faciliteiten en huisvesting. In welke mate staan 
(bestaande) middelen het gewenste gedrag in de weg, 
en hoe kun je deze vervangen door middelen die het 
gewenste gedrag juist ondersteunen of zelfs aanjagen? 
Wat heb je nodig om het gewenste gedrag te faciliteren?

• Ervaring. Om leidinggevenden en medewerkers mee te 
krijgen in de beoogde verandering is het cruciaal om in 
beeld te hebben wat hen drijft. What’s in it for me? Hierbij 
gaat het niet om de globale doelen van de organisatie, 
maar om de persoonlijke waarden en behoeften. Een 
analyse van drijfveren of persona’s kan hierbij een rol 
spelen.

Aan de uitkomst van de deze vier lagen kun je de tussen-
resultaten toetsen en zo daadwerkelijk resultaat bereiken. 
We adviseren te starten met teams of afdelingen die graag 
willen meedoen of waar de pijn of winst het grootst is, die 
uiteraard ook kritisch zijn en van daaruit zijn uit te breiden. 
Laat zien voor welke uitdagingen de organisatie staat, hoe 
leidinggeven op afstand en flexibel werken hieraan bijdra-
gen en hoe je dit samen voor elkaar gaat krijgen.
Vaak lopen er meerdere initiatieven voor organisatieont-
wikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling 
binnen een organisatie. Breng in kaart welke ontwikkelin-
gen flexibel werken raken, en zorg dat deze initiatieven op 
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elkaar aansluiten en elkaar versterken. Het is belangrijk om 
de ervaringen en opgedane lessen te delen. Voor leidingge-
venden kan het goed zijn intervisiebijeenkomsten te organi-
seren waarin ze van elkaar kunnen leren en vraagstukken en 
dilemma’s kunnen bespreken.

Vier je successen

Successen moet je vieren! Zet betrokkenen in de spotlight, 
waardeer de inspanningen en kijk terug op de stappen die je 
samen verder bent gekomen. Sluit daarbij je ogen niet voor 
verbeterpunten, maar vertaal deze in vervolgacties zodat 
je eraan kunt werken. Meet het effect van leidinggeven op 
afstand en van flexibel werken op organisatiedoelen zoals 
medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim en effectiviteit. 
Laat de koppeling met de waarden van de organisatie zien 
en maak zichtbaar wat het nieuwe gedrag heeft opgeleverd 
en hoe het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen en 
waarden.
Doe dit niet alleen intern, binnen je projectteam of bij direct 
betrokkenen. Deel ervaringen van medewerkers en leiding-
gevenden in blogs en vlogs. Neem de ervaringen op in je 
jaarverslag, in het handboek van de organisatie en op de 
website: maak zichtbaar hoe en waarom je deze keuzes hebt 
gemaakt en wat dit oplevert en betekent. Zo maak je dui-
delijk waar je voor staat en inspireer je de buitenwereld om 
stappen te zetten waar je zelf ook weer van kunt leren.
Ik hoop dat dit boek ook in dat licht een bijdrage is.
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Dankwoord 

Toen ik door de uitgever werd gevraagd om dit boek te 
schrijven, was ik direct enthousiast. Het thema van dit boek 
houdt me al heel lang bezig, niet alleen in het werk voor 
onze klanten, maar ook in dat voor work21. Juist in deze 
digitale tijd draait het meer dan ooit om ‘soft skills’ en de 
menselijkheid van organisaties. Een fascinerende paradox.
Ik had dit boek nooit kunnen schrijven zonder alle kansen 
die ik heb gekregen. Allereerst de organisaties waarvoor wij 
door de jaren heen hebben mogen werken. Het vertrouwen 
dat ze ons hebben gegeven, de inspirerende en kritische 
gesprekken met opdrachtgevers, stakeholders en vooral 
deelnemers. Hoeveel theoretische bagage je ook meebrengt, 
de praktijk blijft de belangrijkste leerschool. Marjan, Jeroen, 
Judy, Elske en Judith, dank voor jullie vertrouwen en samen-
werking in het bijzonder. Roland, dank voor je inspiratie 
en mooie tijd bij e-office. Daarnaast bedank ik graag onze 
netwerkpartners. En natuurlijk bovenal mijn mannen thuis 
en mijn ouders. Ronald, Jeroen en Tom, dank jullie wel, 
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zonder goede thuisbasis was ik nooit zo ver gekomen. Tot 
slot: Erik en Bas, dank voor jullie meedenken en hulp bij de 
totstandkoming van dit boek. En natuurlijk dank aan alle 
work21'ers: ik ben trots op wie we zijn en wat we met elkaar 
hebben bereikt!
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Over de auteur

Gonny Vink is oprichter en chief happiness officer van 
work21. Samen met haar collega’s helpt ze mensen en orga-
nisaties om in te spelen op alle mogelijkheden die nieuwe 
techologie biedt. Vink is medeauteur van het Klein recepten-
boek van het nieuwe werken.
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Handige websites

www.work21.nl

Hier kun je meer vinden over onze projecten, onze aanpak 
en ons team.

www.managementdrives.com

Management Drives meet en maakt inzichtelijk wat een 
team of een persoon motiveert en geeft inzicht in drijfveren 
van individuen en teams.

www.truqu.com

Instrument waarmee medewerkers feedback kunnen vragen 
en geven gericht op persoonlijke en teamontwikkeling.
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www.uitdefileaanhetwerk.nl

Platform om mensen te stimuleren vaker te kiezen voor 
digitale oplossingen om te communiceren en samenwerken 
met als doel het terugdringen van fileleed, het verminderen 
van milieubelasting, meer effectiviteit en meer tevreden-
heid.

www.hrcommunity.nl

Community in Nederland voor HR & Change professionals.

www.organization-digital-age.com

Jane McConnell heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
digital workplace en een volwassenheidsmodel ontwikkeld 
voor digitale transformatie op basis van mens, organisatie 
en technologie. 
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