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Leidinggeven 
aan verandering

In 4 stappen 
naar hybride 
werken
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Corona heeft in 

organisaties over de 

hele wereld voor grote 

veranderingen gezorgd, 

waardoor het thema 

verandermanagement 

meer dan ooit in de 

schijnwerpers kwam te 

staan.

Iedereen kreeg met 

verandering te maken: alle 

organisaties - groot, klein 

en alles ertussenin - en al 

hun medewerkers.  

Voor de overgang naar 

online werken of een 

hybride werkmodel waarin 

mensen deels thuis en 

deels op kantoor werken, 

zijn leiders nodig die deze 

transitie tot een succes 

kunnen maken.

Transitie
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Manier waarop we 
werken opnieuw 
vormgeven

Niemand weet nog hoe de nieuwe 

wereld van werk er precies uit gaat 

zien. Dat biedt mogelijkheden 

om de manier waarop we werken 

opnieuw vorm te geven. Een 

kans voor leiders om hun mensen 

centraal te stellen. 

Leiders onderzoeken momenteel hoe 

ze de toekomst van werk zó kunnen 

inrichten dat zowel de organisatie als 

de medewerkers profiteren van de 

voordelen van hybride werken.
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Leidinggeven aan verandering

Bij de overgang naar een hybride werkmodel is 

het belangrijk oog te houden voor de menselijke 

kant van deze verandering, door stil te staan 

bij wat het voor de individuele medewerker 

betekent. Vraag jezelf af wat de veranderingen 

betekenen voor je team, de organisatiecultuur 

en de employee experience.  

Leiders die het belangrijk vinden dat hun 

mensen in deze overgangsfase betrokken en 

werkgelukkig blijven, denken nu al na over de 

cultuur die ze willen creëren. Het gaat dan niet 

alleen om nieuwe manieren van werken. De basis 

voor een succesvolle verandering leg je door in je 

communicatie hierover rekening te houden met 

de verschillen tussen mensen.  

Effectief leidinggeven aan 

het vermogen van een leider

zichzelf, zijn teams en de

organisatie zó te ontwikkelen

dat ze straks klaar zijn voor

de nieuwe wereld van werk.

verandering draait om
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"Met alle veranderingen die nu gaande zijn, is 

voor leidinggevenden op alle niveaus geen 

enkele vaardigheid zo cruciaal als het vermogen 

effectief leiding te geven aan verandering." 
- Harvard Business Review
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Iedereen gaat anders met 

verandering om. Plannen waar de 

ene medewerker blij en enthousiast 

van wordt, boezemen een ander 

angst in. 

Het is aan leiders om een inclusieve 

en veilige werkomgeving te creëren 

waarin er niet alleen waardering is 

voor de verschillen tussen mensen, 

maar hier ook rekening mee wordt 

gehouden. Onze 4 P’s van effectief 

leidinggeven aan verandering 

kunnen je hierbij helpen: 

Verschillen waarderen
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Wellicht heeft je organisatie deze periode gebruikt om van koers 

te veranderen, nieuwe doelen vast te stellen of zelfs haar hogere 

doel te herzien. De overstap naar hybride werken is misschien 

niet alleen ingegeven door de crisis, maar een bewuste keuze die 

beter bij deze nieuwe purpose past.

Mensen gaan eerder mee in een verandering als ze emotioneel 

betrokken zijn bij wat erachter zit. Beginnen met het 
waarom en duidelijk zijn over het hogere doel helpt

medewerkers om écht te begrijpen waarom het anders moet. 

Maar: duidelijk zijn over de purpose gaat verder dan alleen 

communiceren over de voordelen voor de organisatie. Kies een 

menselijke invalshoek en leg uit hoe het hybride werkmodel bij 

jullie waarden en cultuur past. 

1) Purpose



• Communiceer op verschillende manieren over de
verschillende aspecten van de verandering, zodat
mensen de kans krijgen erover na te denken en
vragen te stellen. Leg uit wat de gevolgen zijn
voor mensen in verschillende rollen.

• Zet het hoe en waarom van de verandering op
papier, zodat dit gedeeld en ernaar verwezen kan
worden. En organiseer bijeenkomsten in kleine
groepen, voor vragen en om op details in te gaan.

1) Tips

Purpose



Schets een beeld van hoe het in de praktijk zal zullen gaan 

als jullie hybride werken, zodat mensen zich een beter beeld 

kunnen vormen. Gaan jullie kantoren er anders uitzien? Gaan 

jullie anders vergaderen? Komen er meer mogelijkheden voor 

teamsessies en samenwerking?

Door vooruit te kijken en toekomstige mogelijkheden te 
schetsen, maak je mensen enthousiast voor wat gaat komen.

Help je mensen om zich betrokken te voelen bij de verandering, 

door hun de kans te bieden bij te dragen en/of met ideeën te 

komen. 

Als leider kun je je mensen inspireren en motiveren en een 

gevoel van verbondenheid creëren, ook als mensen elkaar 

alleen online zien. 

2) Picture



• Deel afbeeldingen en/of filmpjes over stappen die
al zijn gezet of de mooie mogelijkheden die een
hybride toekomst biedt.

• Organiseer online bijeenkomsten of gebruik
een virtueel whiteboard om mensen de kans te
geven met eigen ideeën te komen. Of vraag ze
om concrete voorstellen te doen voor een fijne
werkomgeving - thuis en op kantoor.

2) Tips

Picture
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‘We hebben mensen nodig die anderen tot 

verandering inspireren, die de weg wijzen naar een 

betere toekomst, ondanks alles wat er ongetwijfeld 

gaat veranderen. We hebben allemaal het gevoel nodig 

dat we dezelfde koers varen, dat we dit samen doen, en 

dat onze leiders met ons mee varen.’    

– Forbes



Bij Insights zijn we ervan overtuigd dat het succes van elke 

organisatie staat of valt bij de prestaties van haar medewerkers. 

In de transitie naar nieuwe manieren van werken zijn begrip en 

aandacht voor de verschillen tussen mensen cruciaal.

Voor leiders is het belangrijk om oog te hebben voor wat een 

verandering voor de mensen betekent - voor hun rollen en relaties. 

Ga het echte gesprek aan en erken de emoties en reacties 
die er komen op de verandering.

Hoe je het liefst en het effectiefst werkt, is voor iedereen anders. Het 

zal niet meevallen om de balans te vinden tussen die persoonlijke 

voorkeuren in je team en jullie doelstellingen. Ervoor zorgen dat 

mensen zich gehoord voelen en de verschillende voorkeuren 

worden erkend, is cruciaal voor effectief verandermanagement.  

3) People



• Heb één-op-één gesprekken (virtueel of face-to-face)
over de voorkeur van medewerkers voor thuiswerken en
werken op kantoor. En wees duidelijk over of jullie daar
rekening mee kunnen houden.

• Creëer een veilige omgeving waarin mensen zich
gehoord voelen en geef medewerkers de ruimte om
in hun eigen tempo mee te veranderen. Overweeg
een anonieme enquête of berichtensoftware om te
voorkomen dat mensen hun mening of gevoel niet
durven uiten.

3) Tips

People



© The Insights Group Ltd, 2020-2021. All rights reserved.

'Al kun je waarschijnlijk niet met alle voorkeuren en 

verwachtingen van medewerkers rekening houden, als 

mensen hun werk kunnen doen op de manier waarop 

zij dat het fijnst vinden, dan draagt dat bij aan hun 

productiviteit, engagement én welzijn.’ 

– CIPD (beroepsvereniging voor HR-professionals).



Bij de ontwikkeling van nieuwe manieren van werken en het 

invoeren van een hybride werkmodel dat zowel bij de organisatie 

als de medewerkers past, spelen leiders een cruciale rol. Om 

gemotiveerd en op het goede spoor te blijven, kijken mensen 

vaak naar hun leiders voor duidelijkheid en richting. 

Hybride werken zorgt voor allerlei nieuwe procedures en 

processen en vraagt om andere manieren van communiceren. 

Waar je belangrijke mededelingen voorheen face-to-face deed, 

moet je er nu rekening mee houden dat mensen op bepaalde 

dagen van de week niet op kantoor zijn of zelfs volledig 

thuiswerken. Vooruitplannen en het gebruik van verschillende

communicatiemethoden zijn dan ook cruciaal om van hybride 

werken een succes te maken. 

4) Plan



• Communiceer helder over je veranderplan en
de stappen die nodig zijn om van de overgang
naar hybride werken een succes te maken. Stel
tijdspaden op voor de verschillende doelen die
jullie je hebben gesteld.

• Zorg dat je al je medewerkers bereikt door
meerdere communicatiemethoden te gebruiken
en rekening te houden met de verschillende
werkpatronen binnen je team.

4) Tips

Plan
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Meer weten over 
hoe je beter 
leidinggeeft aan 
verandering?

Neem contact met ons op 
www.insightsbenelux.com


