
zHybride Werken
Het succes van de cocktail zit in de mix van de ingrediënten



Missie: Meebouwen aan de toekomst van werkbaar werk.

Activiteit: Bedrijven helpen bij het ontwikkelen en uitrollen van de 
werkomgeving op maat.  

Rollen: Workplace strategist – Change consultant – Coworking expert

Werkmotto: “I will not give you what you want. I will give you what you need”.

Achtergrond Hans Abbeloos
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Jullie weten NIETS over 
hybride werken!

En ik ook niet!



z

Hybride 
werken 
bestaat 
niet!



88%

48%

82%

Van de werkzame bevolking wil in de toekomst hun eigen werktijden 
kunnen kiezen.

Van de organisaties verwacht dat hun werknemers in de 
toekomst in ieder geval deels op afstand zullen werken.

Van de organisaties in Europa heeft nog geen programma voor de 
toekomst van werk ontwikkeld waarmee wordt voldaan aan de 
toenemende eisen en verwachtingen van hun personeel wat betreft 
flexibiliteit, duurzaamheid en welzijn.



Interaction time



Heeft uw organisatie al een 'Hybrid working policy' 
ingevoerd?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Bricks

Bytes

Behavior

Hybride werken: meer dan locatie



= HORROR!HYBRID



= HORROR!HYBRID

OP KANTOOR:
• Luide werkomgeving zonder mogelijkheid

om af te zonderen => sensory overload

• Alle teamgenoten werken thuis => 
eenzaamheid

• Flexdesk zonder goeie ergonomische 
oplossingen => gezondheidsklachten

• Onpersoonlijke open space => gebrek aan 
persoonlijke bubble

• Lange pendeltijden zonder alternatieven 
=> stress en tijdverlies

THUIS:
• Huisgenoten in dezelfde ruimte=> 

continue storing

• Weinig sociaal contact => eenzaamheid

• Geen ergonomisch uitgeruste werkplek => 
gezondheidsklachten

• Gebrek aan afscheiding tussen werk en 
privé => Burnout

• Continu (slechte) online meetings => 
mentale uitputting en verlies aan 
efficiëntie

Hybride werken zonder grondige aanpassingen aan omgeving en manier van 
werken is een “recipe for disaster”.



= HEAVEN!HYBRID



= HEAVEN!HYBRID

OP KANTOOR:
• Voldoende plaats voor stimulerende 

ontmoeting

• In team hubs werk je samen met je 
collega’s

• Duidelijke afspraken over teamdagen 
zorgen voor sociale cohesie

• Ruimte voor geconcentreerd werk

• Vergaderzalen zorgen voor sociale cohesie

• Slimme mobiliteitsoplossingen zorgen 
voor aangename verplaatsingen

THUIS:
• Afgescheiden werkplek zorgt voor focus

• Ergonomische inrichting van de werkplek

• Duidelijke afspraken over beschikbaarheid 
en deconnectie

• Plaats in de agenda voor geconcentreerd 
werk op thuiswerkdagen

• Mogelijkheid om in een hub dicht bij huis 
te werken indien bovenstaande factoren 
niet beschikbaar

Een goede aanpak in de werkomgeving laat toe om het beste van beide werelden te 
combineren. Dit leidt tot verbetering van de employee experience en verhoging 

van efficiëntie.



Welke vormen van Hybride werken zijn mogelijk in uw 
organisatie?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Welke andere opties voor voor Hybride werken ken je?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Hybride werken: van Zwart-Wit naar fifty shades of grey



Aantrekkingskracht creëren voor medewerkers 
om samen te werken en te ontmoeten

Weg van de individuele werkplekken, focus op 
interactie

Aandacht voor diensten en wellbeing

• Plaats voor ontmoeting en samenwerking

• Brand identity in stand houden

• Creëren van sense of belonging

Werken op kantoor



Creëren van comfortabele en ergonomische  
thuiswerkplek

Zorgen voor verbondenheid en bereikbaarheid

Aandacht voor nood aan disconnectie

Telewerk

• Work-Life balance voor veel medewerkers

• Mogelijkheid om te focussen en productief te
werken



Regionale hubs
• Ruimte voor sociaal contact

• Dicht bij woonplaats

• In een professionele omgeving

• Uitbesteding facility beheer

Aanbod dat interessant is voor alle 
medewerkers

Aandacht voor Brand Identity

Budget



Incubator

City based 

coworking 

Makerspace

Regional coworking

Micro coworking

Business Center

Serviced offices

Meeting Center

Flex offices

Hotel
Road restaurant

Coffeebar

Home office 

sharing
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Location size

Community based

Location + scale based

Serviced office: differentiatie aanbod





Aanvullende ingrediënten Hybride werken

Housepooling

Hotelification

Coworkation

Metaverse office

Office pods

Virtual meeting
Office sharing



Het succes van de cocktail zit in de mix 
van ingredienten

Telewerkpolicy Hybrid working policy



zVragen en reacties



Let’s Connect!


