
innovatie door ondernemerschap



Hoe kunnen we de waarde van informele contacten
op het werk 

realiseren in een context 
waar telewerken de norm is? 

door Jasper De Backer en Rune Stuer



Hoe het hybride werken goed 
organiseren? 

• zodat de  juiste kennisuitwisseling gebeurt (formeel én informeel)

• zodat je medewerkers zich nog steeds als 1 team voelen





Bedrijfscultuur test 

• gebaseerd op research van Spencer Stuart

• https://www.thinkwithpeople.be/bedrijfscultuur







Learning 
Innovatie, flexibiliteit en lerende organisatie

• Hechten waarde aan leren

• Leggen veel nadruk op creativiteit, innovatie en verkenning. 

• Moedigen experimenteren en brainstormen aan 

• Medewerkers hebben een diep gevoel van nieuwsgierigheid





Enjoyment 
Betrokkenheid en creativiteit van medewerkers

• Betrokkenheid van de werknemers  

• Plezier en geestdrift

• Leiders leggen de nadruk op spontaniteit en gevoel voor humor.







Purpose
Meer waardering voor diversiteit, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid

• Veel nadruk op altruïsme

• Bijdragen aan het grotere goed. 

• Werknemers worden verenigd door hun passie voor de 
bedrijfsmissie, die meestal gericht is op duurzaamheid en het 
ondersteunen van wereldwijde gemeenschappen.





Caring
Verbeterd teamwerk, betrokkenheid, communicatie, vertrouwen gevoel van verbondenheid

• Werken samen

• Zijn gastvrij

• Richten zich op wederzijds vertrouwen en het opbouwen van 
relaties tussen teamgenoten. 

• Moedigen cross-functionele samenwerking aan waarbij mensen 
met verschillende vaardigheden elkaar ondersteunen.







Results 
Uitvoering, externe focus, opbouw van capaciteiten en het behalen van doelen

• Gericht op doelen en resultaten. 

• Leggen een grote nadruk op winnen. 

• Leiders hebben de neiging zich te concentreren op de prestaties 
en gedrevenheid van werknemers. 





Authority
Snelheid van besluitvorming en reactievermogen op bedreigingen of crisis

• Sterk en zelfverzekerd leiderschap. 

• Leiders de nadruk op zelfvertrouwen, durf en besluitvaardigheid. 







Safety
Risicobeheer, stabiliteit en bedrijfscontinuïteit

• Safety First

• Planning, paraatheid en voorzichtigheid. 

• Leiders in deze organisaties worden gekenmerkt door realisme 
en vooruit plannen. 





Order
Operationele efficiëntie, minder conflicten en meer burgerzin 

• Werknemers worden beloond voor het volgen van regels en het 
zich houden aan de gedeelde normen van het bedrijf. 

• Leiders hebben de neiging de nadruk te leggen op traditionele
procedures 

• Leiders houden van uniformen en kostuums ;)



Safety
• Virtuele beurs met gelegenheid tot online panelgesprekken

• Lange online congressen verplicht laten onderbreken door challenges (vb lego 
bouwmomentje)

• Vaste dag met koffie rendez-vous ( kan online én offline)

• Kahoot, online gameplatform: https://kahoot.it/

• Koffie met de toekomst:  https://www.vdab.be/workoutroom

• Fuck up en cava moment: vertellen in een online of offline moment om te vertellen 
over je ‘fuck-up’ momentje en het meteen wegspoelen. 

https://kahoot.it/
https://www.vdab.be/workoutroom


Learning

• Learning context vraagt goede afspraken maken rond guidance en vrijheid. 

• Een groot bedrijf, organiseren in een set up van micro bedrijfjes van telkens 10 
personen. 

• Evenwicht zoeken tussen individueel op je eigen werkplek leren en in groep, met het 
oog op resultaat. 

• Tip: in een hybride meeting, ook tijdens de koffiepauze iemand van de fysieke kant
in de online meeting laten aansluiten. 



Caring

• Focus op overleggen 

• Afspraken maken en akkoorden sluiten



Purpose
• Terug naar kantoor moet verbonden zijn aan een doel.

• Verzamel mensen rond een groter doel. 

• Hou in het hele traject de klant voor ogen.

• Leg de verantwoordelijkheid voor de aanpak van je hybride 
werken bij de teamveranwtoordelijke

• Boekentip: Eerste Hulp Bij Thuiswerken: 
https://www.lannoo.be/nl/eerste-hulp-bij-thuiswerken



Wat brengt de toekomst? 

• Sogeti (2020) vergelijkt de werkplek van de toekomst met streamingssite 
Netflix. 

Netflix past het aanbod van content aan de kijker aan. Ieder account is uniek, met
aanbevelingen die volledig zijn afgestemd op kijkgedrag, voorkeuren en
beoordelingen. Zo moet de werkplek van morgen er ook uitzien: een
gepersonaliseerd platform voor elke werknemer met nieuwe content en apps op
basis van gebruik en best practices.



Vragen of opmerkingen ?

Els De Deken

els@thinkwithpeople.be

0478 421181 
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