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Terug naar maart 2020 
Om vooruit te kijken, is het goed eerst terug te blikken. Nederland was in rep en roer toen 

Covid-19 vanuit Wuhan, en met een tussenstop in Italië, wereldwijd uitbrak. We reageerden 

massaal op de crisis, ingegeven door de reële gezondheidsgevaren waar we ineens mee te 

kampen hadden. Iedereen kan zich de beelden van overvolle ziekenhuizen in Italië of Spanje 

nog wel voor de geest halen. Of de foto’s van verplegend personeel met ruwe, rode plekken 

rondom het gezicht, die als stille getuigen herinnerden aan de strak zittende, beschermende 

gezichtsmaskers tijdens het draaien van dubbele diensten.

Lockdowns werden van overheidswege afgekondigd en ook bedrijven namen hun 

maatregelen: mensen in het bankwezen mochten bijvoorbeeld niet meer naar kantoor. De 

panden gingen op slot. Werk verplaatste zich in korte tijd en noodgedwongen van een 

situatie van “volledig op kantoor” naar “volledig thuis”. Zoom, Teams en Skype maakten 

overuren en thuiswerkplekken werden ingericht. Ineens ontmoette je je collega’s en klanten 

nog voornamelijk in online omgevingen. Het beeldscherm werd het gedeelde venster op de 

wereld. Sommige bedrijven en instellingen staat het water sindsdien tot de lippen, maar voor 

iedereen was deze overgang een shock, een cultuurshock.

“Het beeldscherm werd het gedeelde 
venster op de wereld.”

De coronacrisis uitgelegd als een cultuurshock
Een organisatie is een samenleving in het klein. Wanneer mensen voor langere tijd samen-

werken, vormen zij een groep met eigen, ongeschreven wetten: waarden, normen en 

gedragingen. Samen vormen deze een soort geheime codetaal, waar je – als je deze goed 

leert lezen – uit op kunt maken: “zo werken wij hier samen”. Al die kenmerken tezamen 

vormen de organisatiecultuur (Alblas & Wijsman, 2018). En omdat corona al die kenmerken 

– van routines en samenwerkingspatronen tot en met werkplekken en werktijden – 

doorbroken heeft, is er niet alleen sprake van een gezondheidscrisis, maar bovenal ook van 

een cultuurcrisis. Deal en Kennedy (1982) beschrijven de organisatiecultuur als ‘de manier 

waarop we hier dingen gewend zijn te doen’. In tijden van routines en continuïteit blijft 

cultuur daarmee heel vaak een onzichtbare factor van betekenis. Dat die cultuur bestaat en 

werking heeft wordt vooral zichtbaar zodra zich grote veranderingen voordoen. Corona is 

daar een goed voorbeeld van. 
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Veel mensen denken: maar we zijn er nu toch bijna, nu de vaccinatieprogramma’s massaal 

zijn opgestart? Niets is minder waar. Een crisis met een dergelijke omvang en impact valt 

uiteen in meerdere fasen. Onder invloed van deze veranderde situatie zijn er botsingen te 

verwachten: verschillen in waarden, normen en opvattingen van medewerkers binnen de 

organisatie van wat we voortaan nu als normaal gaan ervaren. Oberg en Kramer gaan nog 

een stapje verder en zeggen dat een crisis zoals uitgelokt door Covid-19 verschillende shocks 

na elkaar kent (zie Figuur 1 en kader Cultuurshock; Oberg, 1960 & Kramer 2020). 

Figuur 1: Cultuurshock in beeld gebracht - © Kramer, 2020.

Na een aanloopfase (“Zouden wij ook Italiaanse taferelen krijgen hier?”) en een zogenaamde 

honeymoon-fase (“Papa, we hoeven niet naar school!”), bevinden zich de eerste twee echte 

cultuurshocks (Kramer, 2020; zie Figuur 1) in de fase van het aanpassen naar een nieuw 

tijdelijk normaal. De praktijk hiervan is hierboven al kort beschreven.

Het begrip “cultuurshock”
Kalervo Oberg was de eerste antropoloog die de term “culture shock” introduceerde 

(Oberg, 1960). Hij gebruikte de term om te beschrijven wat mensen doormaken als ze 

merken dat hun oude gewoontes niet langer meer de norm zijn. Hij gaf aan dat een 

cultuurshock wordt gevoed door de angst die ontstaat wanneer allerlei alledaagse 

rituelen en omgangsvormen wegvallen. Antropoloog Jitske Kramer heeft deze theorie 

van Oberg toegepast op de corona-uitbraak en schreef er twee whitepapers over 

(Kramer, april 2020; Kramer, oktober 2020).

  

De eerste twee shocks
Zoals gezegd lieten de eerste twee shocks niet lang op zich wachten. De eerste was praktisch 

van aard en omvatte onder meer het omzetten van fysieke afspraken naar belafspraken, het 

annuleren van congressen en bedrijfsevenementen, maar ook het inrichten van werkplekken 

thuis en het leren gebruiken van online platforms om te vergaderen. 
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De tweede shock was meer cultureel van aard en greep in op onze dagelijkse manier van 

omgaan met elkaar: het groeten met ellebogen in plaats van met een ferme handdruk, in 

allerlei omstandigheden anderhalve meter afstand proberen te houden én natuurlijk de 

inrichting van je thuiswerkdagen: hoe overleg je, terwijl je op afstand van elkaar zit? “Moet” 

de camera alleen aan bij vergaderingen of ook bij presentaties? Bel je elkaar na de online-

vergadering nog even op? Hoe houd je verder contact met elkaar? Juist ook deze overgang 

van kantoordagen naar thuiswerkdagen grijpt diep in op onze sociale omgang met elkaar: 

werk is meer dan je uren maken en productief zijn. Het heeft een sociale functie, een 

culturele functie en een zingevende functie.  

Al die functies gaan we binnenkort herijken met elkaar; die gaan we weer anders inrichten 

dan de afgelopen anderhalf jaar. En daar bevindt zich een crisis als integraal onderdeel van de 

cultuurshock (zie Figuur 1), die nog voornamelijk in de toekomst ligt. Deze laatste crisis is veel 

ongrijpbaarder en ontstaat zodra de vaccinaties ervoor zorgen dat de kantoordeuren weer 

open mogen. Want als er eenmaal voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan mogen mensen 

weer naar hun werk, maar willen ze dat ook op de manier zoals ze dat voorheen deden? 

Zo meteen mogen mensen weer naar 
hun werk, maar willen ze dat ook op de 

manier zoals ze dat voorheen deden?



Een derde shock:
de reset-fase
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De terugkeer naar kantoor: start van de reset-fase 
We zijn er nog niet. Zo laat de theorie van de cultuurshock ook zien (zie Figuur 1). Terwijl de 

eerste twee shocks niet te voorzien waren, is de volgende overgang dat wel. We kunnen 

inmiddels al een volgende fase voorspellen en aanwijzen. Maar het feit dat we weten dat die 

eraan komt, betekent nog niet dat die crisis daarmee al ‘gemanaged’ is. 

Over die aanstaande overgang richting het post-coronatijdperk hoor je kenniswerkers geheel 

verschillende dingen zeggen. Uiteenlopend van “We gaan natuurlijk niet terug naar het oude 

normaal” tot “Ik kan niet wachten tot ik weer naar kantoor kan”. Weer anderen zeggen “Ach 

joh, een paar aanpassingen ten opzichte van de situatie nu en we zijn er”. 

Weinig mensen realiseren zich dat deze derde fase een crisis op zichzelf is. Een crisis die niet 

gedreven wordt door een extern gevaar, maar een crisis die ontstaat omdat we, in de tijd dat 

we niet meer naar ons werk konden, zélf fundamenteel veranderd zijn. Met andere woorden; 

deze derde fase die aanstaande is, brengt een nieuwe verandering in de organisatiecultuur 

met zich mee, waar nog maar weinig organisaties zich op voorbereiden. Immers: terug naar 

vroeger kan niet meer. Eenvoudigweg een paar dingen uit het oude pakken en een paar 

dingen uit het nieuwe, is een te simplistische benadering van wat ons te wachten staat. Niet 

in de laatste plaats omdat iedereen op een andere manier veranderd is. Niet iedereen zal 

dezelfde mix van de oude en nieuwe manier van werken willen nastreven. 

“De volgende crisis gaat ontstaan, 
omdat we zélf fundamenteel 

veranderd zijn.”
Waar hebben we het eigenlijk over bij die laatste fase? De antropologen Kramer (2020) en 

Oberg (1960) hebben het over een “terugkeerfase”. In theorie betekent dat: de eerste 

cultuurschokken zijn geabsorbeerd, we hebben ons aangepast, zowel praktisch 

(mondkapjes, looproutes, handgel bij de deur) als cultureel (elleboog-groet, afstand houden) 

en met het oog op de “terugkeer” krijgen we weer moed, hebben we weer zin in de toekomst 

en ontstaat de nodige energie. 

Alleen de vraag is: waar keren we eigenlijk naar terug? Is er wel een oude cultuur waar we 

naar terugkeren? Is het woord terugkeerfase, zoals Oberg of Kramer gebruiken, wel een 

passende term? Waar keren we na de zomer van 2021 eigenlijk naar terug? Naar files? Naar 

overvolle parkeerplaatsen op het werk? Naar kantoortuinen? 

In plaats van over de terugkeerfase hebben wij het dan ook liever over de reset-fase. 
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Reset-fase: vroeger komt niet meer terug
Een begrip als “terugkeerfase” zoals dat gebezigd wordt in Figuur 2 lijkt te impliceren dat de 

corona-crisis een tijdelijke onderbreking is geweest van het oude normaal. Dit ziet er als 

volgt uit:

Figuur 2: Wat het woord “terugkeerfase” lijkt te impliceren…

Alles waar je in Figuur 2 het woord ‘normaal’ leest, kun je ook vervangen door het woord 

‘cultuur’.  Want sinds maart 2020 hebben mensen geheel andere vormen van samenwerken 

ontwikkeld. Zo ervaart Angela bij de gemeente dat ze voor het maandelijkse, landelijke 

overleg helemaal niet naar Groningen, naar Venlo of naar een andere hoek van Holland hoeft 

af te reizen om een goede en productieve vergadering te hebben. Teams werkt daarvoor 

prima. En Koen, die bij een gerenommeerde bancaire instelling werkt, heeft gemerkt dat hij 

het wel prettig vindt om niet elke avond pas om zeven uur thuis te zijn. Ook wil hij het ritueel 

niet kwijt om ergens overdag zijn jonge hond uit te laten. Waar moet dat beestje sowieso 

heen als Koen alle dagen weer op kantoor zou moeten verschijnen? Aangezien mensen 

inmiddels wezenlijk andere samenwerkingsvormen en leefritmes ontwikkeld hebben, is het 

terugkeren naar het oude normaal niet reëel en voor heel veel mensen ook niet wenselijk. 

Maar hoe groot is die groep Angela’s en Koenen nu eigenlijk? Zijn het geen incidentele 

gevallen waar we het over hebben? In het geheel niet. Deze transitie is bij een groot aantal 

mensen – en daarmee bij een groot aantal organisaties – te verwachten. Jeroen van den Berg 

van het bedrijf Datapool heeft op LinkedIn half maart 2021 de in Figuur 3 gegeven stelling en 

antwoordmogelijkheden geponeerd: 
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Figuur 3: Informele online enquête van Datapool op LinkedIn (Van den Berg, 2021).

“70% van de mensen is ervan overtuigd 
dat het werken er na corona uitziet als 
een combinatie van thuiswerkdagen en 

kantoordagen.”
Per 22 maart 2021 hadden meer dan 22.500 mensen deze post met een reactie beantwoord. 

De uitkomsten van de poll geven weer dat zo’n 70% van deze groep ervan overtuigd is dat 

het werken er na corona uitziet als een combinatie van thuiswerkdagen en kantoordagen. 

Maar als je in je beleid alleen insteekt op die groep, dan ben je er nog niet. Want tegelijkertijd 

wil zo’n 13% thuis blijven werken en ruim 15% wil juist zo vaak mogelijk weer naar kantoor 

(zie Figuur 4). Hoe is dat in jouw organisatie geregeld? Is er ruimte voor om daar het gesprek 

over te hebben met elkaar? 

Figuur 4: Resultaten informele online enquête van Datapool (Van den Berg, 2021).
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Los van het feit dat er natuurlijk ook vóór corona al vaak sprake was van mensen met 

thuiswerkdagen, is de behoefte aan hybride werken – een combinatie van thuiswerkdagen 

en kantoordagen – de afgelopen anderhalf jaar écht doorgebroken. Dit gaat stelselmatig de 

aard van ons werk veranderen. Met alleen de verwachting dat mensen hybride zullen gaan 

werken, ben je er nog niet. Want in hoeverre zijn de kantoren klaar voor een dergelijke grote 

overgang? Tijdens een online poll gedurende het seminar Het kantoor van de toekomst is 

aan 71 deelnemers gevraagd of zij denken dat er een aanpassing aan het kantoor nodig is. 

Daarop reageert 96% van de ondervraagden dat zij inderdaad denken dat dit nodig is. Maar 

op de vervolgvraag of deze aanpassing van het kantoor al is volbracht, antwoordt het 

merendeel – meer dan 70% – dat dit niet het geval is. Zie hier een deel van de klem waar we 

in terecht gaan komen. Nog weinig mensen realiseren zich ook deze nijpende kant van de 

crisis, waar de reset-fase mee gepaard zal gaan. 

“Hybride werken gaat de aard van ons 
werk stelselmatig veranderen.”



Waarom je nu al  
moet nadenken over  

deze reset-fase
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Waarom je nu al moet nadenken over deze reset-fase
Realiseer je dat we slechts tijdelijk te maken zullen hebben met de huidige corona-

maatregelen. De manier waarop we sinds maart 2020 gewerkt hebben is niet het nieuwe 

normaal. Dit is niet de duurzame manier waarop onze adviesberoepen en de zakelijke 

dienstverlening in het algemeen er voortaan altijd uit zullen blijven zien. En terug naar het 

oude normaal is ook niet realistisch. Werk zal er nooit meer hetzelfde uitzien. 

Dit hoofdstuk gaat verder in op een aantal prangende achterliggende vraagstukken die 

maken dat het nodig is om nu al goed na te denken over het inrichten van de aankomende 

reset-fase. 

Spagaat: bedrijfscontinuïteit versus ruimte om weer te wennen
Veel directieleden hebben teamtargets of de algemene groeistrategie sinds maart 2020 wat 

losgelaten. Maar zij zien – bijvoorbeeld ook gezien de huidige financiële situatie van het 

bedrijf – hoe belangrijk het is dat iedereen weer volle bak aan het werk gaat. Er moeten snel 

een paar grote accounts worden binnengehaald. Niet in de laatste plaats omdat kosten van 

gebouwen, maar ook leasecontracten van het autopark dit jaar meer dan ooit op de balans 

drukken. Tegelijkertijd is het niet realistisch om van mensen te verwachten dat ze op 

maandag 6 september 2021 zich om kwart voor negen op kantoor melden en weer aan de 

slag gaan alsof het een doodnormale maandagochtend is. 

Hoe broodnodig het ook is om zo snel als het kan weer volle bak vooruit te gaan: het is 

belangrijk om serieus te onderkennen dat mensen in de afgelopen periode veel ingrijpende, 

verschillende ervaringen hebben opgedaan. Mede hierdoor hebben mensen nieuwe 

overtuigingen en waardepatronen ontwikkeld rondom de vraag wat ze nodig hebben, als ze 

weer naar het werk mogen komen. Als je goed luistert, hoor je in gesprekken met mensen de 

verschillende invalshoeken al passeren. Mensen verlangen enerzijds terug naar wat ze 

hadden; collega’s, contact, bij elkaar binnenlopen. Anderzijds willen mensen ook behouden 

wat ze de afgelopen anderhalf jaar hebben opgebouwd en waar ze aan gewend zijn geraakt. 

Ze willen elkaar wel weer zien, maar niet in de file staan. Wel weer contact met collega’s, 

maar de net te luide telefoongesprekken van die ene collega in de kantoortuin kunnen ze 

ondertussen missen als kiespijn. En voor iedereen ziet die ideale balans er anders uit, zo laat 

ook het informele onderzoek vanuit Datapool in Figuur 4 zien (Van den Berg, 2021). 
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Zoveel mensen, zoveel verwachtingen
Het probleem? Al die behoeften liggen nogal uit elkaar. Anton heeft gemerkt hoe fijn het is 

om ’s ochtends niet aan te hoeven sluiten in de file, terwijl Chris die kleinbehuisd woont, 

tegelijkertijd niet kan wachten tot hij weer elke dag naar kantoor mag. Koen, die al eerder 

werd geïntroduceerd, heeft sinds de zomer van vorig jaar een hond en zou het dan ook 

jammer vinden als hij tussen de middag niet meer even een flinke wandeling met zijn beestje 

kan maken in het park. Tot slot is David als leidinggevende zijn grip wat kwijtgeraakt op hoe 

druk iedereen het nu daadwerkelijk heeft. Hij wil het liefste iedereen weer dagelijks zien om 

eenieder te kunnen coachen op zijn of haar ontwikkelpunten. 

“Zoveel mensen, zoveel meningen
over wat er na de vaccinatieperiode 

nodig is.”
Zoveel mensen, zoveel meningen over wat er na de vaccinatieperiode nodig is. Los van de 

vraag wie er in bovenstaande voorbeelden het meest gelijk heeft: al met al is er op heel veel 

plekken een aardverschuiving aan culturele spelregels te verwachten. Een aantal van de 

bijbehorende vraagstukken van die culturele aardverschuiving luidt:  

• Hoe gaan we in de toekomst samenwerken? 

• Hoe gaan we elkaar weer vinden nu we ruim anderhalf jaar vooral virtueel hebben 

samengewerkt? 

• Wat hebben we nodig, zodat iedereen zo meteen optimaal kan floreren? 

• Hoe brengen we een gezonde werk-privé balans aan? 

• Hoe richten we de sturing van personeel in? 

Mensen zullen massaal opnieuw hun plek, hun werkwijze en hun afstemming moeten vinden 

in relatie tot hun leidinggevenden. Alle bestaande routines, handelingen, methoden en 

culturele aspecten staan op losse schroeven. De organisatiecultuur gaat wringen en voor de 

effectiviteit van de organisatie een belemmering opleveren wanneer deze cultuur niet meer 

past bij de eisen die de nieuwe situatie stelt. Daarom is het van belang om nu al na te 

denken over de manier waarop je met de aankomende reset-fase om wilt springen. 



Wat kun je doen om de 
reset-fase zo vruchtbaar 

mogelijk te maken?
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Het wenkend perspectief: best of both worlds 
In weerwil van wat er in Figuur 5 gevisualiseerd wordt, is het veel realistischer – en 

waardevoller – om de aanstaande terugkeer naar kantoor te bezien als een reset-fase. Een 

fase waarin je niet moet willen terugvallen in het oude normaal, maar ook niet door kunt op 

de manier van tijdens de crisis. De meest kansrijke optie is om het beste van de twee 

werelden te combineren (zie Figuur 5) en dit te gebruiken om het nieuwe normaal te creëren.

Figuur 5: De reset-fase als de overgang van “het tijdelijk andere normaal” (blauw) naar “het nog 

onbekende, nieuwe en verbeterde normaal” (groen). 

Willen we beter uit de crisis komen, dan moeten we niet alles wat we het afgelopen anderhalf 

jaar geleerd hebben weer wegpoetsen (van blauw terug naar geel; zie Figuur 5). Het is ook niet 

reëel om te denken dat we blijven werken op de manier waarop we, gedwongen door corona, 

tijdelijk onze organisaties hebben ingericht (blauw blijven na corona; zie Figuur 5). Nee, we 

zullen de uitdaging aan moeten gaan om naar best of both worlds te gaan. Dit houdt in dat we 

de elementen uit het oude normaal die we missen, die ons altijd bevielen en die we niet kwijt 

willen (het beste uit geel; zie Figuur 5) meenemen en die combineren met de beste elementen 

die we de afgelopen anderhalf jaar hebben ontwikkeld en waar we aan gewend zijn geraakt 

(het beste uit blauw; zie Figuur 5). Zo creëren we een nieuwe wereld waarbij we – met de 

gewenste elementen uit geel en blauw – een nieuwe kleur groen laten ontstaan met zijn eigen, 

nieuwe en nu nog onbekende karakteristieken. 

Hoe ziet dat combineren van het best of both worlds om tot een nieuwe, verbeterde 

werkomgeving te komen er in de praktijk uit? Om deze vraag te beantwoorden, is hieronder 

een voorbeeld opgenomen. Mensen geven de volgende drie punten aan als belangrijkste 

voordelen van het thuiswerken (De Haan, 2021): 
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Wat kun je doen 
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De eerste twee aangegeven pluspunten kun je niet ondervangen door het kantoor anders in te 

richten, maar het laatste punt wel. Het is opvallend dat mensen zelf aangeven dat ze op hun 

thuiswerkdagen meer gefocust kunnen werken dan op hun kantoordagen (Leesman, 2021a). 

Hier kunnen organisaties dus iets leren over de inrichting van hun kantooromgeving. Een les 

kan zijn dat mensen, naast sociale ruimtes, ook vooral behoefte hebben aan individuele 

werkplekken voor focuswerk, zodat zij voor langere tijd ongestoord kunnen werken. 

“Je gaat vooral naar kantoor 
voor elkaar.”

Kijk je daarentegen naar de motivatoren om naar kantoor te komen, dan geven mensen 

vooral redenen die te maken hebben met de directe aanwezigheid van andere collega’s. In 

andere woorden: je gaat naar kantoor voor elkaar. In Figuur 6 zijn de vier belangrijkste 

categorieën weergegeven, waarom mensen graag naar kantoor komen (De Haan, 2021). 

 

Figuur 6: Motieven om naar kantoor te komen (gebaseerd op De Haan, 2021) 

Niet “de” ideale werkplek, maar: gepersonaliseerde, ideale werkweken
De kunst is om het goede van het kantoor te behouden en dit met de pluspunten van 

thuiswerken te integreren. Staar je niet blind op de vraag hoe je het kantoor als “de ideale 

werkplek” kunt gaan inrichten, maar hoe je in de mix van thuis en op kantoor tot ideale 

werkweken kunt komen. 

De grote vraag is of je mensen daarbij een nieuw sjabloon moet opleggen. Moet iedereen 

zich per se voegen in een van bovenaf bepaalde, gemengde vorm van thuiswerken en 

kantoordagen? Of lukt het ons ook om de groepen die stelselmatig meer thuis willen werken 

of juist veel liever enkel op kantoor blijven verschijnen tegemoet te komen? 

Door als organisatie én als individu te puzzelen naar wat de voor- en nadelen zijn, kom je tot 

persoonlijke profielen binnen jouw organisatie van hoe ieders ideale werkweek eruitziet: een 

werkweek waarin je gepersonaliseerd het best of both worlds terug laat komen. 
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Wat kun je doen 
om de reset-fase zo 
vruchtbaar mogelijk 
te maken?

Opnieuw onboarding zonder dat iemand de toekomst kent 
Veel organisaties zullen na de zomer van 2021 op een punt belanden dat ze opnieuw en 

gezamenlijk aan een vorm van “onboarding” moeten doen, maar nu zonder dat er eenzijdig 

één partij is die weet “hoe we het hier altijd doen”. Dit opnieuw onboarden vindt dus 

grotendeels plaats vanuit een niet-weten. Om deze reset-fase goed door te komen en het 

oude en het nieuwe goed te integreren zijn er gezamenlijke gesprekken nodig. Deze 

collectieve re-integratie zal de nodige aandacht vragen. 

Wat is er nu voor nodig om deze collectieve re-integratie zo gunstig mogelijk te laten 

verlopen voor je organisatie, voor je effectiviteit en voor je mensen? 

Deze vraag splitsen we uit in de volgende kopjes: 

• Vóór de reset-fase: Wat kun je nu doen (en had je eigenlijk al moeten doen)? 

• Tijdens de reset-fase: Wat dien je straks te doen als het zover is? 

• Na de reset-fase: Wat moet je in het vervolg vooral blijven doen? 

• Bonus: wat kan je nog meer doen, nu je toch bezig bent? 

“De collectieve re-integratie die ons 
te wachten staat zal 

de nodige aandacht vragen.”



Vóór de reset-fase: 
Wat kun je nu doen 

(en had je eigenlijk al 
moeten doen)?
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Vóór de reset-fase: Wat kun je nu doen (en had je 
eigenlijk al moeten doen)? 

Hoofdthema: verklein de kloof waar dit nu kan
Vóór de reset-fase behelst zowel de periode nu, midden in de crisissituatie, als de periode 

voordat de crisis uitbrak. Daarmee bestrijkt deze periode ook een heel deel wat inmiddels 

tot het verleden behoort en de periode waarin je allerlei zaken al had kunnen doen in 

termen van organisatieontwikkeling: de ontwikkeling van medewerkers en het introduceren 

van een passende leiderschapsstijl. Die categorie – “wat had je eigenlijk al moeten doen” – is 

natuurlijk een beetje flauw, want dat verleden kun je niet meer veranderen. Het is echter wel 

belangrijk voor organisaties om zich te realiseren dat ze mogelijk een grotere kloof te 

overbruggen hebben als ze eerdere maatregelen die hieronder genoemd worden nog niet 

genomen hebben. Naarmate het je lukt om deze punten aan te pakken en te ontwikkelen, 

zul je merken dat je de reset-fase zelf (zie hoofdstuk ‘Tijdens de reset-fase: Wat dien je straks 

te doen als het zover is?’) met meer gemak kunt realiseren. 

Met de onderstaande wegwijzers en maatregelen geven we aan hoe je in de praktijk kunt 

werken aan het hoofdthema Verklein de kloof waar dit nu kan. 

Verdiep je in hybride werken 
Uit onderzoek blijkt dat de grote beweging die verwacht wordt voor het kantoor van de 

toekomst te maken heeft met het acroniem BRO (De Haan, 2021). BRO staat dan voor:

• Bureaus eruit;

• Rust toevoegen; en 

• Ontmoetingen faciliteren. 

Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen ook op kantoor meer vanuit rust kunnen blijven 

werken? Een veelgehoorde optie is om extra muurtjes te plaatsen en zo voldoende 

werkplekken te creëren. Het kunnen ook glazen wanden of schuifsystemen zijn. Dit kan wel 

ten koste gaan van het gevoel van voldoende ruimte. Bedenk echter goed waar mensen het 

meest tegenaan lopen: is dit akoestische overlast of bijvoorbeeld een teveel aan visuele 

informatie, zoals dat kan ontstaan bij vergaderruimtes die geheel uit glas zijn opgetrokken 
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en waar mensen zich bekeken voelen door anderen? Belangrijker dan de vraag wel of geen 

wandjes plaatsen, of wel of geen bureaus eruit, is om het gesprek aan te gaan met 

werknemers. Wat is hun behoefte? Die kan onderling nogal afwijken en is bovendien 

afhankelijk van het type werk dat mensen uitvoeren. Het maakt nogal uit of medewerkers 

vooral concentratiewerk te verrichten hebben of voornamelijk overleggen hebben en of er 

bijvoorbeeld gewerkt wordt in vaste teams of dat er steeds wisselende samenstellingen zijn. 

Investeer alleen in wat strikt noodzakelijk is.

“Het kantoor van de toekomst: 
bureaus eruit, rust toevoegen en 

ontmoetingen faciliteren?”

Denk na over de praktische inrichting van het kantoor 
Het is bij vlagen onhandig, vervelend, beperkend of saai als iedereen thuiswerkt, maar het is 

wel helder. Zoom of Teams hebben zich als prima tools bewezen om vergaderingen volledig 

online te beleggen met elkaar. Iedereen zit daarbij als het ware in hetzelfde schuitje. Houd 

daarbij wel rekening met het aantal uren dat je van iemand kunt verwachten om achter 

Teams productief te zijn (zie kader). 

Acht uur lang achter Teams?
Een aspect waar je nu al op kunt gaan sturen is het aantal uur waarvan jij verwacht dat je 

mensen op een thuiswerkdag beschikbaar zijn. Uit het recente Leesman Workplace 2021 

Report blijkt dat mensen die thuiswerken productiever zijn dan op hun werk (Leesman, 

2021b). Het is ook wel voorstelbaar: er is minder afleiding, geen collega tegenover je met 

een anekdote over afgelopen weekend, geen loopjes van het ene naar het andere 

gebouw en geen toevallige ontmoetingen op de gang. Na afloop van een overleg, klik je 

op een thuiswerkdag eenvoudigweg op de button “meeting verlaten” en een seconde 

later kijk je alweer in je mailbox of op je actielijst. Hoe anders is dit in het normale 

kantoorleven, waar je na afloop van de formele vergadering nog even doorkletst met 

iemand. Begrijp dat je van mensen die structureel thuiswerken niet kunt verlangen dat ze 

acht uur lang achter Teams gaan zitten. Mensen zullen grofweg bij zes uur beeldscherm-

werk vanuit huis dezelfde productiviteit behalen als acht uur op kantoor. Houd voor een 

gezonde balans tussen inspanning en ontspanning aan dat het voor thuiswerken een 

prima verhouding is als je drie kwartier achter de computer zit en in dat andere kwartier 

van het uur rust en ontspanning zoekt. Stimuleer dat mensen ook buiten gaan wandelen 

of even ontspannen met een film, een boek of een tijdschrift. Inmiddels zijn 

vergaderingen van maximaal drie kwartier met een break daarna van 15 minuten 

gemeengoed geworden bij Zilveren Kruis. Ook werken zij sinds kort met een vergadervrije 

week (Wolters, 2021). Als je op de lengte van je vergaderingen nog geen beleid hebt 

ontwikkeld, ben je bezig geweest om je mensen onnodig onder druk te zetten. 
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Zodra er weer mogelijkheden ontstaan om ook op kantoor te komen werken, wordt 

vergaderen een grotere logistieke puzzel. Denk nu dus al na hoe je die logistiek wilt laten 

verlopen.

 

In de situatie dat er een minderheid van drie werknemers op kantoor is en het gros van de 

mensen vanuit huis werkt, werkt het bijvoorbeeld beter als deze drie medewerkers op 

kantoor ieder afzonderlijk in een kleine overlegruimte hun laptop openklappen en via deze 

verschillende werkplekken van het kantoor inloggen in de Teams-omgeving. Het voorkomt 

overspraak (lees: rare echo’s). Daarbij ontstaat er ook geen ingroup – outgroup effect, van 

mensen die op kantoor zijn en ook allerlei bilaterale gesprekjes hebben, of het gevaar dat de 

mensen die inbellen vanuit huis er maar een beetje bijhangen. Op die manier werkt het 

individueel inbellen – ook als je op kantoor bent - democratiserend op het geheel. Maar wat 

als je een team van zeven man hebt en vijf ervan zijn op kantoor? Kost dit je dan vijf 

vergaderruimtes, heb je die ruimtes ook en wil je ze wel daarvoor gebruiken? Of ontstaat bij 

zo’n verhouding toch een situatie waarin de kantoormensen bij elkaar gaan zitten en de 

andere twee inbellen? Weten die twee dan wel wie er steeds aan het woord is? En krijgen die 

twee dan wel hetzelfde mee als die vijf? 

Het hybride werken gaat daarmee ook impact hebben op de inrichting van het kantoor. Uit 

onderzoek van Ahrend blijkt dat 41% ervan uitgaat dat de open kantoortuinen, met steeds 

meer medewerkers op een beperkt aantal vierkante meters, hun langste tijd nu echt gehad 

hebben (MT/ Sprout, 2021). Er zal meer behoefte komen aan afgesloten werkruimtes ten 

behoeve van geconcentreerd werken en vergaderruimtes met goede mogelijkheden voor 

videobellen. Logisch, want je hebt op veel meer plekken zo meteen een videoverbinding 

nodig om de mensen die thuiswerken aan te kunnen haken bij de overleggen. 

Voorkom direct al grote uitgaven 
Voorkom dat je al meteen te grote uitgaven doet, omdat je daarmee de route van 

verandering al vastlegt. Wat je in deze fase namelijk wilt, is samen nog even blijven zoeken. 

Er is niet meteen een balans. Probeer dat evenwicht ook niet af te kopen. Snap dat er in een 

culturele transformatie een periode is waarin je het nog niet weet met elkaar. In de culturele 

antropologie wordt dit wel de liminale fase genoemd (Braun & Kramer, 2015). Om op basis 

van tussentijdse bevindingen tot een meerjarenbegroting te komen, is als bouwen op 

drijfzand. Het is belangrijk om in de aankomende periode organisch met elkaar mee te 

bewegen: wat dient zich aan en welke structurele nieuwe behoeften ontstaan? Daarbij zet je 

een onbetaalbaar goed in: menselijke aandacht. 

Vraag je voor investeringen af of dit plannen en behoeften zijn die wel eens tijdelijk van aard 

zouden kunnen zijn of een blijvende omslag? Op al die ontwikkelingen die blijvend zijn, kun je 

een begroting baseren. Wees voor de rest vooral creatief met oplossingen, met ruimtes, met 

mensen en hun behoeften. Huur liever voor een paar maanden een opslag-box dan dat je 

definitief 30% van je bureaus weghaalt. Welke zaken passen zeker in de nieuwe visie en voor 

welke onderdelen bouw je liever experimenteerruimte in? Met andere woorden: wees 

resoluut in de keuzes die je met redelijke zekerheid kunt maken en wees terughoudend voor 
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al die dynamieken waar eerst de rook nog moet optrekken. Blijf luisteren naar de verhalen en 

kijk of er ook andere verhalen opduiken waarin het tegendeel bewezen wordt. Als het goed is, 

komt er allengs een nieuw narratief bovendrijven en wordt gezamenlijk duidelijk in welke 

nieuwe realiteit je terecht gaat komen. Zo bouw je de brug, terwijl je er zelf overheen loopt. 

Organiseer online ontmoetingen, puur en alleen voor de verbinding
Begrijp dat mensen sociale wezens zijn. Ze hebben elkaar nodig om het goed te hebben met 

elkaar. Samen vormen mensen een sociaal weefsel. Pas in gezamenlijkheid kunnen mensen 

werkelijk floreren. Nu iedereen verplicht thuiszit, is het zaak om ook de sociale kant van het 

werk actief vorm te geven via online ontmoetingen. Ruim hier ook werktijd voor in. Mensen 

zullen niet eenvoudigweg bereid zijn om in de avond ook nog eens naar een scherm te 

“moeten” staren. De sociale kant is een belangrijk en integraal onderdeel van werk, waar je 

nu expliciet aandacht voor zult moeten hebben. 

“De sociale kant is een belangrijk en 
integraal onderdeel van werk.”

Sociale, online ontmoetingen in de praktijk
Er zijn vele vormen van online ontmoetingen mogelijk waarin het sociale aspect centraal 

staat. Denk aan borrels, waarvoor jij als werkgever de drankjes en wat lekkers vooraf 

hebt opgestuurd naar je medewerkers, denk aan een Kahoot-quiz of skribbl.io als 

teken- en raadprogramma. Daarbij kun je vooraf een lijst van voorwerpen zelf invoeren. 

Op die manier kun je aansturen op het memoreren van een aantal hilarische, 

succesvolle, bijzondere, maar in ieder geval verbindende anekdotes binnen je 

organisatie. Zo maak je de kloof als je elkaar weer op kantoor ziet kleiner. 

Ga in gesprek met elkaar over hoe jij het werk vanaf september 2021 
voor je ziet
Misschien wel de belangrijkste interventie, die ook door blijft lopen in de andere fasen. Je 

hebt elkaar nodig. Er is nog geen bewezen nieuwe en algemeen geldende werkwijze. Het 

openhouden van die vraag is onderdeel van de transitie én van de reset-fase. Je zit zo 

meteen in een gezamenlijk onboarding proces, waarbij er geen tutoren zijn die weten hoe de 

hazen hier lopen. Wij zijn zelf de hazen en dienen onszelf en elkaar van feedback te voorzien. 

We zijn er ook samen verantwoordelijk voor dat niemand het haasje zal gaan zijn… 

In deze gesprekken waarin je de verwachtingen met elkaar langsloopt kun je denken aan 

onderwerpen als: 
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Bereikbaarheid voor klanten
Hybride werken maakt niet alleen plaatsonafhankelijk werken mogelijk, maar ook 

tijdonafhankelijk werken. Maar tegelijkertijd wil je dat deze flexibilisering van werktijden niet 

de bereikbaarheid voor klanten in gevaar brengt. Welke kaders geef je mee en met welke 

oplossingen komen je mensen? 

“Met de flexibilisering van werktijden wil 
je niet dat de bereikbaarheid voor 

klanten in gevaar komt…”
Het delen van emoties en beelden
Juist omdat mensen elkaar lang niet hebben gezien, is het van belang dat zij hun ei kwijt 

kunnen. Sommigen hebben misschien wel een dierbare verloren of hebben lang in 

quarantaine moeten zitten. Anderen hebben een grote belastbaarheid ervaren doordat ze 

parallel aan het werk ook nog aan twee jonge kinderen thuisonderwijs moesten geven. Heb 

onverdeelde aandacht voor de verhalen die mensen vertellen over de afgelopen periode. Als 

je hier gezamenlijk tijd voor inruimt, herstelt dat voor een deel de verbinding die door het 

thuiswerken tussen mensen is weggevallen. 

Het instellen van een experimenteerperiode 
We zitten zo meteen in een unieke situatie waarin niemand op voorhand precies weet wat 

voor hem of haar zal werken. Hoe gaat de mix van thuis en op het werk aanvoelen en hoe 

functioneren mensen daarbij? Het is hoe dan ook te tricky om met een tekentafeloplossing 

op voorhand de nieuwe realiteit dicht te gaan regelen. De onzekerheid over deze aanstaande 

periode is daarvoor te groot. Daarnaast doet het geen recht aan het gegeven dat de 

behoeftes van mensen gedurende de reset-fase ook nog kunnen veranderen. Stel daarom 

voor sommige regelingen experimenteerperiodes in. Dan kun je aan de slag, zonder dat de 

oplossing in beton is gegoten. Sommige beren op de weg verdwijnen zodra je op pad gaat 

met elkaar. Het is eenvoudiger voor mensen om “ja” te zeggen tegen een tijdelijk experiment 

dan tegen een geheel uitgedachte nieuwe werkwijze, die na invoering ervan niet meer terug 

te draaien is. 

Wrap up van dit hoofdstuk
Met de tips in dit hoofdstuk hebben we willen aangeven wat je allemaal al kunt doen voordat 

mensen terug mogen komen naar kantoor. Mensen zullen veranderd zijn, dus er staat als 

het ware een nieuwe onboarding op stapel, terwijl niemand de toekomst nog kent. We gaven 

tips wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat de kloof die er ontstaan is, zo klein mogelijk te 

maken. Wat kun je bijvoorbeeld doen om mensen aangehaakt te houden, wat voor 

leiderschapsstijl past er bij jouw organisatie als je elkaar niet meer dagelijks ziet en over 

welke inrichtingsvraagstukken van het kantoor kun je nu al nadenken en kun je het gesprek 

over aangaan?



Tijdens de reset-fase: 
Wat dien je straks te doen 

als het zover is? 
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Tijdens de reset-fase: Wat dien je straks te doen als 
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Hoofdthema: de reset-fase als een vorm van collectieve 
re-integratie
Deze periode behelst de fase wanneer we zonder al te veel maatregelen weer naar kantoor 

mogen. Naar de laatste schattingen gaat het dan om september 2021. Dat zal het moment 

zijn, na de zomervakantie, waarop voldoende mensen gevaccineerd zijn en we opnieuw te 

kiezen hebben met elkaar waar en hoe we het werk weer structureel gaan inrichten. 

De crisis die ons daar en dan te wachten staat, heeft alles te maken met de collectieve 

re-integratie in heel veel organisaties. Het gaat dan in de eerste plaats om een collectieve 

re-integratie van het personeel zelf. En naast een re-integratie van mensen, gaat het ook om 

een re-integratie van onze manier van werken. Die integratie vindt niet plaats door strak en 

rigide vast te houden aan de oude manier van werken. Die re-integratie behelst eveneens 

een integratie, opnieuw, van alles wat oud was met alles wat nieuw ontdekt is in onze manier 

van samenwerken. Beide werkwijzen – die van vóor maart 2020 en die van de afgelopen 

anderhalf jaar – hebben zo hun voor- en nadelen. In een nu nog onbekende nieuwe 

mengvorm zul je met de mensen van jouw organisatie op zoek moeten gaan hoe die ideale 

mix er voor jullie uit komt te zien.

Investeer in de “herbinding” van mensen 
Daar waar “verbinding” één van de buzz-woorden was van de afgelopen jaren, zal dat tijdens 

de reset-fase veranderen in “herbinding”. Begrijp dat mensen voor een deel uit elkaar 

gegroeid zijn. In veel gevallen hebben mensen elkaar maanden of soms zelfs anderhalf jaar 

niet meer in levende lijve gezien. Voor elke andere relatie geldt, dat wanneer je elkaar 

anderhalf jaar niet ziet, er een kloof ontstaat waar je mee te dealen hebt. Dat geldt met 

werkrelaties net zo goed. Jij hebt je ontwikkeld op jouw manier, de ander heeft zich 

ontwikkeld op zijn manier. Daarin moet je elkaar weer leren vinden. Je kunt niet meteen 

verder op de oude voet. Wil je elkaar weer vinden, dan kost dat tijd en aandacht. Zorg dat je 

deze gesprekken faciliteert. Begrijp dat dit in de beginperiode een dip in de productiviteit 

oplevert. Mensen hebben de afgelopen anderhalf jaar, aldus ook hoogleraar Mark van Vugt, 

in een continue overlevingsstand gestaan; we zijn permanent angstig geweest. Dat is slecht 

voor onze geestelijke gezondheid (Schouten, 2021). Besteed daarom de eerste periode op het 

werk de nodige tijd aan check-ins: geef mensen de ruimte te vertellen waar ze staan, wat ze 

hebben doorgemaakt en waar ze nu tegenaan lopen; wat ze fijn vonden en vervelend. Begrijp 

ook dat die geluiden heel verschillend kunnen zijn. Naast het faciliteren van gesprekken 

hierover is het ook belangrijk om structureel in teambuilding te investeren. Eén keer per jaar 

een uitje is niet voldoende. Zorg voor terugkerende activiteiten. Liever structureel een aantal 

uur per week sociale activiteiten dan één keer een lang weekend weg. Je kunt ook meer werk 

van de lunch maken door lunch wandelingen te organiseren, ludiek tot roulerende 

tafelindelingen te komen of zo nu en begeleide tafelconversaties te organiseren aan de hand 

van prikkelende stellingen. Hierdoor zorg je dat de lunchtijd een cadeautje wordt en meteen 

een sociale gelegenheid waar mensen weer verbinding maken met elkaar. 
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“Eén keer per jaar een uitje is niet 
voldoende.”

Begrijp dat mensen gewoontedieren zijn
Geheel en al terug naar het oude had misschien gekund als de crisis een maand had 

geduurd. Maar in anderhalf jaar tijd veranderen mensen. In die tijd bouwen mensen nieuwe 

gewoontes op. Daar heb je nu eenmaal mee te maken. Daar zitten rituelen tussen waar 

mensen inmiddels gewend aan zijn geraakt. Zij laten zich die nieuwe gewoontes niet zomaar 

weer afpakken. Of het nu gaat om het zelf naar school brengen van de kinderen of het 

nieuwe ritueel om voortaan ’s avonds structureel om zes uur aan tafel te gaan in plaats van 

om half acht. De tijd die mensen vroeger spendeerden aan reizen hebben ze nu opgevuld. In 

veel gevallen hebben ze deze ingeleverd voor een gezondere werk-privé-balans. Je kunt niet 

verwachten dat mensen hun nieuw opgebouwde leven zomaar, op stel en sprong, weer 

zullen gaan inleveren. 

Naast de inhoud van deze nieuw opgebouwde rituelen, hebben deze nieuwe gewoontes ook 

een functie. Ze zorgen ervoor dat mensen een nieuw houvast hebben dat extra van belang is 

nu zo veel om hen heen weer gaat veranderen. Heb daarom als leidinggevende coulance 

voor mensen die geneigd zijn om aan hun nieuwe gewoontes wat rigide vast te houden. 

De reset-fase is, voor het gewoontedier dat in ons huist, sowieso een cultuurshock: als 

leidinggevenden weer gewoon verwachten dat iedereen er om kwart voor negen is, dan is 

dat dat niet alleen meer een appel op een oude gewoonte. Je verwacht daarmee dat mensen 

dan ook breken met de nieuwe rituelen die zij zich inmiddels eigen hebben gemaakt. 

Acceptatie van verandering is echter geen vanzelfsprekende zaak. In veel gevallen 

ondervinden mensen verschillende vormen van weerstand tegen veranderingen. Hoe 

vervelend die weerstand ook is, je kan deze niet negeren. In de tussentijd hebben de meeste 

medewerkers het thuiswerken zoveel mogelijk eigengemaakt en een voor hen veilige situatie 

weten te creëren. Medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en hebben 

bekwaambaarheid opgebouwd om aan die verwachting te voldoen. Het creëren van een 

nieuwe situatie stelt andere eisen aan hen.
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“Je kunt niet verwachten dat mensen hun 
nieuw opgebouwde leven zomaar, op stel 
en sprong, weer zullen gaan inleveren.”

Begrijp dat het tijd kost om je nieuwe routines eigen te maken. De eerste tijd weer op 

kantoor betekent: heel veel extra prikkels voor mensen waar ze niet meer aan gewend zijn. 

Iedereen moet weer wennen aan nieuwe ritmes. Mensen die in hun hybride werkbestaan 

voor het eerst weer parttime aanwezig zijn in een kantoortuin, om vervolgens opnieuw een 

paar rustige dagen thuis te hebben, wennen mogelijk maar slecht aan die grillige 

overgangen. Begrijp dat het tijd kost om die overgang steeds te maken. Voor de hersenen is 

het makkelijker om bij een constante ruis geluiden weg te filteren, dan bij soms wel en soms 

niet. Verwacht vermoeidheidsklachten; bij jezelf en bij anderen. Grote kans dat het 

veranderingsmoeheid is. Die ontstaat als veel veranderingen tegelijk plaatsen of elkaar snel 

opvolgen.  

Het introduceren van nieuwe rituelen zorgt voor een houvast in nieuwe omstandigheden. 

Dan kan het gaan over het inrichten van een klaag- of inspiratiemuur, waar mensen kunnen 

opschrijven waar ze van balen (klaagmuur) en waar ze juist graag veel meer van zouden 

willen zien (inspiratiemuur).  Door meetings en motivatiecampagnes kan je het personeel 

betrekken of zelfs enthousiast maken, wat nodig is om voldoende organisatorisch draagvlak 

te krijgen. Het ontwikkelen van dit soort nieuwe rituelen zijn, aldus antropoloog Danielle 

Braun, vluchtheuveltjes bij verandering. Als het moeilijk wordt, dan krijgt het brein rust door 

rituelen. Het dempt je angsten. Als je oude cultuur niet meer werkt, dan zorgen nieuwe 

rituelen ervoor dat er ruimte ontstaat om ook nieuwe regels met elkaar te maken hoe je 

voortaan met elkaar om zult gaan. Een ritueel zegt eigenlijk tegen je tribaal oerbrein: “Hé, let 

even op, vanaf nu gaan we de dingen anders doen.” (Braun, 2020). 
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Tijdens de reset-
fase: Wat dien je 
straks te doen als 
het zover is? 

Voer achterstallig onderhoud uit 
Veel processen hebben stilgestaan in de periode dat je medewerkers vanuit huis werkten. 

De tijd ondertussen niet. Experts van MIT Sloan noemen een aantal belangrijke terreinen 

waarop je waarschijnlijk achter bent komen te lopen als organisatie (Kane et al., 2021): 

• Het delen van kennis/ het innovatievermogen 

Aangezien veel mensen elkaar niet meer gezien hebben, was iedereen al blij om de 

lopende zaken in de lucht te houden. Grote kans dat het delen van kennis en – 

daaraan gekoppeld – het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten stil is komen 

te vallen. Daarnaast mist mogelijk het geld of de liquiditeit om in nieuwe producten of 

diensten te investeren. Ook geheel nieuwe project startups zijn waarschijnlijk 

uitgesteld. Hierop dien je nu extra te investeren en dat kost tijd, aandacht en energie. 

• Organisatiecultuur 

Mensen vormen cultuur en cultuur vormt mensen, aldus antropoloog Jitske Kramer 

(Ballieux & Van de Wiel, 2018). Maar wat is er gebeurd in al die maanden dat mensen 

niet op kantoor waren? Die wisselwerking tussen mensen en cultuur is grotendeels stil 

komen te vallen. De tijd waarin we niet naar kantoor konden, heeft de mensen en 

daarmee de organisatiecultuur dus fundamenteel veranderd. Het effect hiervan wordt 

pijnlijk duidelijk zodra je weer naar kantoor gaat en daar voor het eerst een aantal 

nieuwe collega’s “in het echt” ontmoet. Zeker als dat collega’s zijn waar je al wel langer 

online mee gewerkt hebt, maar die nog geen enkele conventie vanuit de “normale” 

werksituatie hebben meegekregen over kleding, al dan niet koffie voor elkaar halen, 

het aantal pauzemomenten, of je wel of niet bij elkaar mag binnenlopen, et cetera. Het 

is dus zaak dat je hier als organisatie voldoende tijd voor inbouwt en er zeker, in de 

eerste maanden dat mensen weer terug op kantoor komen, actief aandacht voor hebt.

• Mentorschap, coaching en sparring 

Tijdens het thuiswerken zijn er bij heel veel bedrijven veel minder formele en 

informele momenten geweest om elkaar te coachen. Dit gebrek aan feedback zet 

vooral jonge mensen op een achterstand in hun ontwikkeling. Hoe en wanneer loop je 

deze achterstand eigenlijk weer in? 

‘Gebrek aan feedback zet vooral jonge 
mensen  op een achterstand in hun 

ontwikkeling.”

Blijf in gesprek met elkaar over het nieuwe normaal dat zich aan het 
vormen is
Terwijl de gesprekken in de vorige fase zich met name richtten op ieders verwachtingen, gaat 

het hier in de gesprekken over de verwachtingen die zijn ingelost en de verwachtingen die 

toch wat verder uit elkaar blijken te lopen. 
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Tijdens de reset-
fase: Wat dien je 
straks te doen als 
het zover is? 

Denk hierbij aan de volgende thematieken: 

Waardeer actief verschillen tussen mensen
In een nieuw evenwicht van thuiswerken en kantoordagen levert het hybride werken weer 

meer sociale interacties op. Probeer individuele verschillen te blijven honoreren: steek in op 

het delen van wat eenieder nodig heeft. De individuele behoeften zullen flink afwijken van 

elkaar. Ieder heeft zijn eigen verhaal; voorkom dat mensen elkaar gaan overtuigen van hun 

gelijk. In het zoeken naar geschikte vormen van hybride werken kun je in ieder geval nagaan 

hoe iedereen voor zichzelf antwoord geeft op de volgende driedeling (Wawoe, 2021): 

• Hoe werkt deze invulling van werk door op je geestelijk welzijn? 

• Hoe werkt deze invulling van werk door op je lichamelijk welzijn? 

• Hoe is het met je productiviteit gesteld? 

Wawoe heeft deze vragen in feite opgesteld als monitoring tijdens de fase van het intensief 

thuiswerken. Desalniettemin blijft het van waarde om deze vragen met elkaar te blijven 

beantwoorden, juist ook tijdens alle vormen van hybride werken. De vragen helpen bij het 

zoeken naar een goede dynamische balans van thuiswerkdagen en kantoordagen. 

“De individuele behoeften zullen flink 
afwijken van elkaar.”

Voor sommige mensen is thuiswerken immers een verademing, voor andere mensen is het 

een belasting. Blijf je zien dat de nieuwe situatie sommige mensen ook energie kost, waarbij 

je bijvoorbeeld ziet dat introverte mensen hun batterij opladen door veel “me-time” te 

creëren? Hoe blijven zij aangehaakt bij de rest van de mensen? En hoe zorg je ervoor dat de 

extraverte mensen de introverten niet helemaal gaan ondersneeuwen? Mag je het daar over 

hebben met zijn allen? 

Door hier regelmatig over te praten kun je voorkomen dat mensen fysieke klachten gaan 

ontwikkelen als gevolg van stress. 

Erken de macht van de wandelgangen
Naarmate er meer mensen naar kantoor komen, zal er ook weer meer in de wandelgangen 

besproken worden. De informele overleggen nemen toe. In hoeverre gaan hierdoor de 

thuiswerkers structureel informatie missen, vinden besluitvormingsprocessen impliciet toch 

zonder hen plaats of vindt er ruggespraak plaats met een klein groepje dat aanwezig is op 

kantoor? Wordt al met al de druk op de thuiswerkers niet opgevoerd om toch naar kantoor 

te komen willen zij volwaardig mee kunnen praten over belangrijke dossiers en betrokken 

zijn bij precaire beslissingen? 

Realiseer je dat wanneer alle andere betrokkenen naar kantoor komen, je in feite een signaal 

afgeeft dat het handig, verstandig en belangrijk is om ook op kantoor te verschijnen (zie ook 

het punt hierna). 
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Tijdens de reset-
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Toon als leider voorbeeldgedrag
Wanneer jij als leidinggevende het belangrijk vindt dat mensen zo nu en dan ook naar buiten 

gaan gedurende hun thuiswerkdag om een wandeling te maken in een nabijgelegen 

bosgebied, zorg er dan voor dat je dat zelf ook doet. Spreek je mensen tijdens een Teams-

vergadering dan ook een keer toe vanuit het bos. Laat zien dat jij zelf ook die ontspanning 

zoekt. Dat geeft mensen psychologisch veel meer de ruimte om dan ook eens een 

telefoontje vanuit een natuurgebied te plegen. Wanneer jij alleen zegt dat de natuur 

opzoeken belangrijk is, maar mensen treffen jou altijd strak in pak aan achter je computer, 

dan geeft dat toch een ander signaal af. 

Wrap up van dit hoofdstuk 
Met de tips in dit hoofdstuk hebben we willen aangeven wat je allemaal kunt doen tijdens de 

reset-fase. Het zijn tips die bedoeld zijn om, zo snel als het kan en zo langzaam als het moet, 

toe te werken naar een collectieve re-integratie van je mensen in een nu nog nieuwe, 

onbekende context. Aan bod kwamen de herbinding van mensen, het belang van 

gewoontes, het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het in gesprek blijven met elkaar 

over het nieuwe normaal dat zich aan het vormen is. 



Na de reset-fase: 
Wat moet je vooral 

blijven doen? 
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Na de reset-fase: 
Wat moet je vooral 
blijven doen? 

Na de reset-fase: Wat moet je vooral blijven doen?

Hoofdthema: welzijn en productiviteit blijven monitoren
Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven werd, ga je voor een groot deel de brug bouwen 

terwijl je eroverheen loopt. Dat betekent dat je de tijd moet nemen om regelmatig vooruit en 

terug te blijven kijken. Klopt het nog? Past het nog? Komen we zo optimaal aan werk toe? 

Cultuur lees je niet af aan een dashboard. Wat normaal is bepaal je samen. Hoe je lekker 

werkt, komt in samenspel tot stand. Houd daarom regelmatig de vinger aan de pols ten 

aanzien van ieders welzijn én van ieders productiviteit.  

“Hoe je lekker werkt, komt in samenspel 
tot stand.”

Verwacht het onverwachte 
Het coronavirus hoeft zich maar weer één keer succesvol (vanuit het virus bezien dan …) te 

muteren en we staan weer met elkaar waar we in maart 2020 stonden. Zo blijft de vraag hoe 

effectief het vaccin op lange termijn gaat zijn en hoe de vaccinbereidheid doorwerkt tot op 

de werkvloer. Corona blijft, dat is een feit. In dat geval kan het hybride werken al wel starten, 

maar zou het zomaar kunnen zijn dat per periode, per regio of per seizoen er aanvullende 

maatregelen genomen dienen te worden. Onderzoekers van Humanyze adviseren om ook 

hiermee rekening te houden. Zolang Covid-19 onder ons is, zou het wel eens zou kunnen zijn 

dat je in de winter minder op kantoor kunt komen, vanwege groter besmettingsgevaar in die 

tijd van het jaar. En dan zouden de hete zomermaanden geschikt zijn voor pop-up-

kantoorruimtes in een park. Dit is een ontwikkeling die je het afgelopen jaar al hier en daar 

zag ontstaan in Amerika (MT/ Sprout, 2021). 

Houd met elkaar vinger aan de pols over de ingezette nieuwe koers
Houd vinger aan de pols over de koers die je met elkaar hebt uitgezet. Blijf de verhalen met 

elkaar delen, ga na of behoeften in de loop van de tijd verschoven zijn, kijk of de nieuwe 

werkomgeving opnieuw aanpassingen vergt. In de loop van de tijd ga je namelijk merken wat 

je onbedoeld kwijt bent geraakt wat je eigenlijk niet kwijt wilde. Heb het daarover met elkaar. 

En heb met elkaar het lef om een maatregel ook weer terug te draaien als de negatieve 

effecten toch groter blijken te zijn dan je vooraf dacht. 

In het hoofdstuk ‘Wat kun je doen om de reset-fase zo vruchtbaar mogelijk te maken?’ 

beschreven we het wenkend perspectief. Daarin stelden we al dat het waarschijnlijk naïef is 

om toe te werken naar “de ideale werkplek”. Het zal veel meer draaien om het creëren van 

gepersonaliseerde, ideale werkweken. Maar hoe creëer je die in de praktijk? Om daartoe te 

komen zul je regelmatig over een aantal onderwerpen met elkaar in gesprek moeten gaan.  
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Na de reset-fase: 
Wat moet je vooral 
blijven doen? 

“In de toekomst zal het veel meer draaien 
om het creëren van gepersonaliseerde, 
ideale werkweken dan om “de ideale 

werkplek”.”
Het gaat dan onder meer over deze thema’s:

Flexibiliteit van dagen 
In de loop van de tijd bouw je met elkaar weer nieuwe ritmes van aan- en afwezigheid op. De 

vraag is of die aan- en afwezigheid voldoende in lijn is met het aantal werkplekken dat je op 

kantoor hebt. Mogelijk dat er structureel, bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag, toch te veel 

mensen op kantoor willen werken. Dat merk je aan overvolle parkeerplaatsen, te lange rijen 

bij de lunchruimte en een overbezetting van het aantal werkplekken. Ga in dat geval bij je 

medewerkers na in hoeverre zij bereid zijn om een beetje flexibel om te gaan met de dagen 

dat ze op kantoor zullen zijn. Dit om de zogenaamde kameelweek – met pieken op dinsdag 

en donderdag – tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% niet bereid is om de vaste 

kantoordag in te ruilen voor een andere kantoordag. En als je de antwoordmogelijkheid 

“liever niet” meerekent, kom je op een percentage van 15% uit (De Haan, 2021). Met andere 

woorden: je werknemers zijn flexibeler dan je denkt. 

Ga na of er een gezonde balans blijft van kantoordagen en thuisdagen 
Terwijl medewerkers in principe flexibel zijn, is er wel een andere dynamiek waar je ook na 

de reset-fase rekening mee dient te houden. Namelijk de dynamiek dat er één van de twee 

werksettings (kantoor of thuis) tóch dominant wordt. Als een kritische massa meer naar 

kantoor komt, zal de tolerantie dalen voor de thuisblijvers, aldus Frederik Anseel, hoogleraar 

management aan de University of New South Wales in Sydney (Anseel, 2021). Hij schrijft hoe 

een verraderlijke groepsdynamiek zal leiden tot extreme uitkomsten: het wordt dan al snel 

alles of niets. Als thuisblijvers aanvoelen dat ze minder impact hebben dan de mensen op 

kantoor, is het snel gedaan met het thuiswerken. Het andere uiterste kan ook ontstaan: als 

juist enkele belangrijke rolmodellen demonstratief thuisblijven, zullen door sociale 

besmetting de kantoren binnen no time leeg komen te staan (Anseel, 2021; Herrero, 2006). 

Dus: maak bespreekbaar of de medewerker nog altijd een gezonde balans ervaart in het 

hybride werken. Bekijk daarnaast zelf, eventueel aan de hand van aanwezigheidscijfers, 

welke voorkeursstijl in jullie organisaties leeft: neemt het aantal kantoordagen in de tijd 

gemiddeld toe of juist het aantal thuisdagen? Grijp in en ga het gesprek aan als je merkt dat 

er een tweedeling onder je mensen ontstaat of dat jullie anderszins doorslaan naar de ene 

of naar de andere kant. 

“Werknemers zijn flexibeler
dan je denkt.”
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Na de reset-fase: 
Wat moet je vooral 
blijven doen? 

Monitor je cijfers en de productiviteit 
Veel leidinggevenden in bedrijven hebben gedurende de lockdown een lagere productiviteit 

toegestaan. Targets zijn indertijd wat minder hard gesteld en er hebben minder 

consequenties vast gezeten aan het niet halen van targets. In sommige gevallen zijn targets 

helemaal weggevallen. Bijvoorbeeld omdat de cliënten niet bezocht konden worden, de 

business verlegd moest worden of de budgetten even bevroren werden. Inmiddels heb je 

tijdens de reset-fase al oog gehad voor de herbinding van collega’s en heb je voldoende 

kunnen investeren in andere manieren waarop je je cliënten van dienst kunt zijn. Met andere 

woorden: je mag na de reset-fase verwachten dat iedereen weer vol aan de bak kan en de 

productiviteit kan halen van voor de corona cultuurshock. Alleen al vanwege de grote 

economische en financiële klap van Covid-19 die je met elkaar nu alsnog dient op te vangen. 

Zorg dat je deze productiviteit blijft monitoren en in gesprek blijft als je merkt dat 

medewerkers achterblijven. Ook om de liquiditeit van de onderneming op middellange 

termijn weer gezond te krijgen. Het zou natuurlijk zonde zijn als de liquiditeit in deze fase 

alsnog in het gevaar komt.

Welke achterstand hebben we nog in te lopen? 
Zoals beschreven in het onderdeel Voer achterstallig onderhoud uit zullen er een aantal 

onderwerpen zijn die extra aandacht verdienen, vanaf het moment dat mensen weer naar 

kantoor gaan komen. Deze agenda van achterstanden zal nog een tijdlang doorlopen. Of het 

nu gaat om nieuwe innovaties, groei van het aantal locaties, het aannemen van nieuw 

personeel, ontwikkeling van medewerkers (training, coaching) of new business development 

(denk aan liquiditeit!); zorg dat je continu met elkaar blijft vaststellen wat per moment de 

volgende stap is die je te zetten hebt om achterstand in te lopen. Stel prioriteiten. 



Bonus: 
Wat kun je nog meer doen, 

nu je toch bezig bent? 
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Bonus: Wat kun je 
nog meer doen, nu 
je toch bezig bent? 

Bonus: Wat kun je nog meer doen, nu je toch bezig 
bent? 

Zodra we met elkaar in de reset-fase terecht zijn gekomen, is het moment daar om 

gezamenlijk verder te bouwen aan de toekomst van de organisatie. De vraag in dit hoofdstuk 

is dan ook: wat kun je straks nog meer doen, als je toch al bezig bent? 

Zelf uitgroeien tot een betere werkgever 
Dit whitepaper bevat al enkele handreikingen hoe je jezelf direct als een betere werkgever kunt 

positioneren. Bijvoorbeeld door het open gesprek te blijven houden met werknemers over hoe 

hun ideale werkweek eruitziet. Ook afficheer je jezelf direct al als een betere werkgever als je 

laat zien hoe je de productiviteitsdip in deze zware tijden gaat opvangen en als je daarbij goed 

aan de verschillende behoeften van al je medewerkers tegemoet weet te komen. 

Mensen hebben gedurende corona gemerkt wat ze altijd gemist hebben op kantoor. 

Bedrijven en organisaties die de gemiste elementen weten te integreren in hun nieuwe 

cultuur, maken van een nadeel een voordeel. Ze zorgen ervoor dat ze er zelf mee uitgroeien 

tot een aantrekkelijke werkgever, ook op termijn, voor werknemers. In je strijdplan om 

goede talenten aan je organisatie te binden hoeft deze aanpak allerminst een kostenpost te 

vormen. Bovenal levert het je ambassadeurs voor jouw bedrijf op.  

Op dit moment krijgt de thuiswerkplek een gemiddelde waardering van 3,7 op een schaal 

van 1 tot 5 (De Haan, 2021). Oudere medewerkers geven de thuiswerkplek zelfs behoorlijk 

collectief een betere beoordeling dan de werkplek op kantoor. Dit heeft onder andere te 

maken heeft met het feit dat juist oudere medewerkers vaker over een eigen kamer in huis 

kunnen beschikken. Maar ook gemiddeld genomen geldt dat de thuiswerkplek goed tot zeer 

goed bevalt voor het merendeel van de medewerkers (Leesman, 2021). Het zou een 

uitdaging moeten zijn voor alle werkgevers om het kantoor zodanig in te richten en de 

werkomgeving zo te maken dat mensen juist ook graag naar kantoor blijven komen. Ook dat 

getuigt van goed werkgeverschap. 

“Goed werkgeverschap levert 
ambassadeurs voor jouw bedrijf op.”

Stop met micromanagement, ga sturen op output
In een hybride organisatie is het niet meer mogelijk om als leidinggevende op elke kleine 

taak te gaan sturen. Micromanagement is nooit de meest geschikte leiderschapsstijl 

geweest, maar zal in hybride werkomgevingen nog minder passend zijn. Je kunt immers niet 

meer op controle sturen, op het moment dat jij je mensen niet meer hele dagen fysiek om je 

heen hebt als leidinggevende. Je zult minder vanuit controle en meer vanuit vertrouwen 

moeten leren sturen. Hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam Mark van 

Vugt zegt hierover: “Je moet veel meer dan vroeger plannen, actief contact zoeken met je 
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medewerkers en de tijd nemen om zaken door te spreken. Tegelijk moet je kunnen loslaten 

en verantwoordelijkheden bij je medewerkers durven leggen. (…) De autoritaire 

leidinggevende is hier niet op toegerust.” (Nebbeling, 2021). Sturen vanuit vertrouwen 

betekent overigens niet dat je de mensen maar aan hun lot overlaat. Het gaat over 

geïnformeerd vertrouwen, waarbij jij als leidinggevende het probleem en de doelen aangeeft 

en medewerkers verantwoordelijk maakt voor het hoe en het wat. Daarbij is het van belang 

om overeenstemming te vinden op de criteria en de kaders. Wanneer moet iets af zijn, welke 

kwaliteitseisen mag je daarbij stellen, et cetera. Deze manier van kijken wordt wel 

outputsturing genoemd. Deze zienswijze past heel goed bij de aansturing van mensen en 

projecten als je ze niet dagelijks ziet. Over deze vorm van sturing heeft lector Filip 

Vandendriessche mooie boeken geschreven hoe dit te integreren in je bedrijfsvoering en in 

je dagelijkse sturing (Vandendriessche, 2015; Vandendriessche & Moons, 2020). 

Leer delegeren en ga leiden
Wanneer je niet gewend bent om te delegeren, blijf jij als enige verantwoordelijk voor het 

werk. Op die manier lukt het je niet om te sturen op de grote lijnen, omdat je ingezogen 

raakt op inhoudelijke dossiers. Het delegeren van taken is een uitgelezen kans om 

medewerkers te helpen ontwikkelen. Je helpt hen verantwoordelijkheid te leren dragen en 

het psychologisch eigenaarschap neemt erdoor toe. Een aantal tips om dit te ontwikkelen 

(Ondernemen met personeel, 2018):

1. Begin met kleine taken te delegeren.

2. Sta fouten toe en laat mensen deze fouten zelf herstellen.

3. Neem de taak niet terug.

4. Zorg dat de verwachtingen duidelijk zijn.

5. Geef medewerkers de nodige bevoegdheden.

6. Zorg dat al het personeel op de hoogte is wie voor welke zaken aanspreekpunt is.

7. Blijf op vaste momenten vinger aan de pols houden. 
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“Je zult minder vanuit controle en meer 
vanuit vertrouwen moeten leren sturen.”

Het ontwikkelen van leiderschap op basis van meer 
‘vrouwelijke’ eigenschappen
Volgens Alblas & Wijsman (2018) dient de top een heldere en concrete visie te formuleren 

die duidelijk maakt welke koers de organisatie gaat varen. Deze koers wordt vervolgens 

duidelijk gepresenteerd aan de medewerkers. Maar met die blauwe, zakelijke insteek red je 

het in de toekomst niet. De medewerkers moeten gaan merken en voelen dat de top ook 

echt betrokken is. Jij zal als leidinggevende ook voor inspiratie moeten zorgen. Begrijp wat je 

mensen beweegt, zorg dat ze voelen dat je er voor ze bent en daag ze tegelijkertijd 

voldoende uit. Een stimulerende houding draagt daar positief aan bij.

De autoritaire en controlerende manager keert namelijk niet meer terug na corona, aldus 

hoogleraar Mark van Vugt (AD, 2021). Er is nog wel te zeggen over de eigenschappen die 

extra belangrijk worden. Ook die eigenschappen heeft de corona cultuurshock bloot weten 

te leggen. Onderzoek door de University of Liverpool en de University of Reading laat 

namelijk zien dat de landen onder vrouwelijke leiding beter met de coronacrisis omgingen 

dan de landen die onder mannelijke leiding stonden (Garikipati & Kambhampati, 2020). De 

onderzoekers hebben gekeken welke andere leiderschapskwaliteiten vrouwen structureel 

vertoonden. Het gaat daarbij om een tweetal kwaliteiten die tegelijkertijd aan de orde zijn, te 

weten: risk-management én empathie. Juist de combinatie hiervan heeft ertoe geleid dat 

deze leiders niet de kop in het zand staken of overmoedig beslissingen uitstelden. Het maakt 

besluitvaardig en zorgt dat deze leiders duidelijk communicerend hebben gereageerd op de 

crisissituaties. Dit zijn eigenschappen die je ook na corona bij managers graag terug wilt zien. 

Deze periode is dan ook een kans om je organisatie-breed meer bewust te worden van de 

meer ‘vrouwelijke’ eigenschappen en deze breed te gaan ontwikkelen bij je managers. 

Naar een cultuur van persoonlijk leiderschap
De reset-fase maakt duidelijk dat iedereen iets anders nodig heeft. De ene persoon heeft 

sociale interactie nodig, de ander juist meer rust aan zijn hoofd. Daarmee is de reset-fase een 

kans om als bedrijf toe te werken naar een cultuur van persoonlijk leiderschap. Zorg dat 

mensen zich veilig genoeg voelen en zeker genoeg van zichzelf zijn om voor hun behoeften te 

gaan staan. Mits dit binnen een bepaalde bandbreedte vóórkomt, is dit alleen maar toe te 

juichen. Als mensen beter in staat zijn om te ventileren wat zij nodig hebben, ontstaat een 

proactieve omgeving. Een omgeving waarin mensen in staat zijn om in de breedte van 

allerhande onderwerpen aan te geven wat zij nodig hebben; wat zij nodig hebben om te 

excelleren in hun werk, wat zij nodig hebben om een grote klant binnen te halen en wat zij 

nodig hebben om een optimale werkweek te creëren. Al dat soort zaken kan jij als leiding-

gevende of de HR-afdeling niet voor eenieder beslissen. Juist omdat nu de tijd is om ieders 

mening op tafel te krijgen, vormt dit een nieuw fundament voor een cultuur waarin “jezelf 

uitspreken” en persoonlijk leiderschap een veel belangrijkere rol speelt op allerlei gebieden. 
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Bonus: Wat kun je 
nog meer doen, nu 
je toch bezig bent? 

Naar een beter bedrijfsimago: je organisatie als merk 
De verbeteringen die je in de beschreven reset-fase aan kunt brengen, hoeven zich niet te 

beperken tot de binnenkant van organisaties. Het gaat niet enkel om het welbevinden van 

werknemers. Je kunt ook deze transitoire periode ter harte nemen om te werken aan een 

beter merk voor jou als organisatie. Wie wil je zijn en hoe kun je dat laten zien aan de 

wereld? Zo heeft supermarktketen Dirk van den Broek als eerste adverteerder meegewerkt 

aan het initiatief Reclame voor de Horeca. Met dit initiatief helpen goedlopende organisaties 

en noodlijdende horeca op A-locaties elkaar. Zo hangen nu reclameposters van Dirk aan de 

binnenkant van de ruiten van restaurants en cafés in Amsterdam die nu voor de rest 

gesloten moeten blijven, zoals bij Bar Spek in West (Khaddari, 2021). Op die manier krijgen 

deze horecaondernemingen toch wat inkomsten en werken de supermarkten gelijktijdig aan 

een sociale en maatschappelijke opgave die ook afstraalt op hun merk. Mensen willen zich 

verbinden met dit verhaal en zullen ook leiden tot een hogere klanttevredenheid (zie hierna). 

“Mensen willen zich verbinden aan een 
verhaal met een sociaal karakter.”

Naar een hogere klanttevredenheid
Het inzetten op een hogere medewerkerstevredenheid, het ontwikkelen van persoonlijk 

leiderschap bij medewerkers en het worden van een beter merk, hebben vroeg of laat ook 

impact op de klanttevredenheid. Als je mensen regelruimte ervaren en invloed hebben op de 

wijze waarop hun werk betekenisvol kan blijven, zullen je klanten dat na verloop van tijd ook 

merken. Door de reset-fase bewust in te richten, kun je gelijktijdig meehelpen om samen het 

volgende niveau van klanttevredenheid te bereiken. Het gevaar van de reset-fase is dat je je te 

veel richt om enkel de interne processen: wat medewerkers prettig vinden in alle nieuw te 

ontwikkelen balansen van werk en privé, van online en offline. Vergeet niet om ook je klanten 

te blijven vragen waar zij behoefte aan hebben. Zij zitten in diezelfde transitie. De een zal 

adviesgesprekken in de toekomst ook online willen blijven houden, terwijl de ander van jou 

verwacht dat jij weer lijfelijk aanwezig bent als jij je advies geeft. Blijf een open blik houden, 

leg jouw waarheid niet op, vraag wat elke klant belangrijk vindt en durf te differentiëren.
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