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Sinds het begin van de coronacrisis in 2020 is het digitale 
werkveld compleet veranderd. Organisaties hebben in 
korte tijd locatie onafhankelijke werkplekken moeten  
realiseren met tal van bijkomende uitdagingen. Doordat 
het thuiswerkprobleem op korte termijn moest worden 
opgelost zijn deze plekken puur functioneel ingericht.  
Prima als tijdelijke oplossing, maar niet realistisch  
wanneer we kijken naar de toekomst. Op lange termijn 
zal men hybride (thuis of op kantoor) blijven werken.

Hybride werken 
Ga met deze 4 thema’s aan de slag

In de situatie na corona zal het aantal medewerkers 
dat thuiswerkt met maar liefst 500% zijn gestegen, 
blijkt uit onderzoek van Frost & Sullivan. De 
huidige situatie van versnipperde informatie en 
communicatie op afstand is dus niet iets tijdelijks, 
maar vormt ‘het nieuwe normaal’. Hoogste 
tijd om deze hybride werksituatie niet alleen 
functioneel, maar ook strategisch in te richten.

Het aantal thuiswerkers is dus explosief 
toegenomen. Veel medewerkers moesten van 
de één op de andere dag vanuit huis werken. 
Organisaties hebben amper de tijd gehad voor het 
treffen van voorbereidingen. Want hoe organiseer 
je dat thuiswerken en hoe help je je mensen bij 
het inrichten van een goede werkplek?  
Voor veel HR- en communicatie professionals is 
dit een flinke uitdaging. 

In dit whitepaper pakken we 4 belangrijke 
thema’s op, die houvast bieden wij de 
inrichting van die hybride werkplek:

1. Dicht de digitale kloof
2. Voorkom een e-mail overload
3. Vermijd versnippering
4. Werk veilig samen in een digitale omgeving

Deze thema’s speelden ook voor corona al een 
belangrijke rol, maar is door de veranderende 
manier van werken nog hoger op de agenda 
komen te staan. Zoals gezegd voor het inrichten 
van de hybride werkplek, maar zeker ook voor 
het herorganiseren van werkprocessen.
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1. De digitale kloof 

In de periode voor corona gaf slechts 10 procent van de Nederlandse 

werknemers aan tevreden te zijn over haar werkplek op kantoor. Dat 

staat in het Global Workplace Report. Eén van de genoemde uitda-

gingen is de digitale kloof op de werkvloer. Terwijl medewerkers privé 

vaak de beschikking hebben over de nieuwste gadgets en tools, 

moeten ze op kantoor het met beduidend minder technologie doen.

Werknemers hebben daarnaast te maken met een 
complex applicatielandschap en vaak een wild-
groei aan tools en systemen. Voor al deze (soms wel 
tientallen) applicaties zijn evenveel accounts en 
inlogs nodig, want van slimme koppelingen is lang 
niet altijd sprake. Dat werkt behoorlijk irritant, is  
bijzonder inefficiënt en belemmert de toegang tot 
een prettige en flexibele werkplek. 

Het verplicht gebruikmaken van achterhaalde too-
ling heeft een negatieve impact op de betrokken-
heid van medewerkers. De digitale kloof belemmert 
namelijk niet alleen in het goed uitvoeren van taken, 
er is daadwerkelijk sprake van frustratie. Uit on-
derzoek van Unisys in 2018 blijkt dat meer dan een 
derde van werknemers bij ‘digitaal achterlopende’ 
organisaties gefrustreerd is over hun werkgever. 
Ook zullen zij 2,5 keer sneller overwegen om van 
werkgever te veranderen dan werknemers van zo-
genaamde technologische koplopers.

Door de coronacrisis worden organisaties nog meer 
gedwongen om digitaal te transformeren. Hierdoor 
maken organisaties de stap om te voldoen aan de 
wensenlijst van medewerkers. Op deze lijst staan 
flexibiliteit, zelfstandigheid, persoonlijke groei en ge-
mak. Ook wel de formule van werkgeluk genoemd.

Flexibliteit
Zorg dat werknemers altijd en overal kunnen wer-
ken. Bied tooling aan die op elk apparaat beschik-
baar is. Zo staan zij altijd in contact met kennis en 
collega’s, waar ze zich ook bevinden.

Zelfstandigheid
Vertrouw erop dat medewerkers thuis net zo pro-
ductief zijn als op kantoor. Onderzoek laat zelfs zien 
dat 41% van de thuiswerkers productiever is dan col-
lega’s die op kantoor werken (Bron: Robert Walters). 
Organisaties ondersteunen de zelfstandigheid van 
medewerkers door een platform te faciliteren waar 
iedereen op een sociale manier documenten kan 
delen. Doordat dit uit de medewerker zelf komt, leidt 
dit tot minder hiërarchie en komt de zelfstandigheid 
ten goede.

Persoonlijke groei
Mensen willen zich altijd blijven ontwikkelen, maar 
het is echt niet altijd nodig om hier een hoog trai-
ningsbudget voor vrij te maken. Biedt bijvoorbeeld 
vakinhoudelijke en soft-skill trainingen aan door 
middel van een e-learningsysteem.

Gemak
Werknemers willen informatie snel en eenvoudig 
kunnen vinden. Zorg er dus voor dat kennis, docu-
menten en expertise op één centrale plek vindbaar 
zijn. Doordat men vaak werkt op verschillende 
platformen, is dat niet altijd even makkelijk. De 
oplossing is wel eenvoudig: Single-Sign-on (SSO). 
Dat betekent voor de medewerker slechts één keer 
inloggen om vervolgens naadloos te schakelen 
tussen de diverse systemen en applicaties.

https://www.robertwalters.nl/hiring/hiring-advice/41-procent-werknemers-productiever-bij-thuiswerken.html
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2. E-mail overload 

De grootste tijdsverspilling van (thuis)werkend Nederland is... e-mail! 

Bijna 40 procent van het personeel is 1 tot 2 uur per dag bezig met het 

checken, lezen en beantwoorden van berichten. 20 procent van de 

werknemers is zelfs een kwart van de werkdag hieraan kwijt. Ook is 

42 procent van de medewerkers van mening dat e-mail afleidt van 

hun kerntaken. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Beroeps-

vereniging van Professional Organizers (NBPO), die de e-mailloze 

vrijdag in het leven heeft geroepen (jaarlijks op de laatste vrijdag 

van november).

De dagelijkse constante stroom van berichten is 
niet alleen funest voor de productiviteit, maar ook 
voor het werkplekgeluk. Wie heeft er niet zijn of  
haar e-mailapplicatie standaard openstaan en 
leest vaak direct binnenkomende berichten? We 
onderbreken voortdurend onze werkzaamheden,  
en dat doet de concentratie niet veel goed. 
Neuropsycholoog Mark Tigchelaar schrijft 
in zijn boek ‘Focus aan/uit’ dat je na elke 
onderbreking zo’n 15 à 20 minuten nodig hebt 
om weer in het juiste ritme te komen en de 
volledige focus te vinden. Sta er maar eens bij 
stil: hoeveel keer per dag check jij je berichten?

Het is dan ook niet gek dat e-mail een van de 
grootste stressfactoren is. Volgens de Britse  
psycholoog en hoogleraar Cary Cooper worden  
we letterlijk ziek van overvolle inboxen. Er is ook  
vaak geen ontsnappen aan. Berichten stromen  
zowel binnen als buiten werktijd binnen, zijn stuk 
voor stuk high priority en je wordt overal (en  
nergens) in ge-cc’t. 

Hoe de strijd tegen e-mail overload kan worden 
aangegaan? Veel bedrijven hebben die significant 
kunnen terugdringen door het gebruik van een  
digitale werkomgeving. Een online platform dat  
fungeert als startpunt voor alle interne informatie, 
applicaties en communicatie binnen de organisatie.

Een digitale werkomgeving beschikt over een 
aantal sociale features die een handig alternatief 
bieden op interne e-mails. Denk hierbij aan een 
tijdlijn, herkenbaar van andere sociale media, 
waarop updates en documenten kunnen 
worden gedeeld. Door simpelweg collega’s te 
mentionen deel je informatie eenvoudig met de 
juiste personen. De betrokken personen hebben 
zo de mogelijkheid om op het platform een 
gesprek te voeren, waarmee onoverzichtelijke 
e-mailconversaties worden voorkomen.

https://nbpo.nl/
https://nbpo.nl/
https://www.managementboek.nl/auteur/18133/mark-tigchelaar
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-23/edition-9/one-one-cary-cooper
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3. Versnippering

Of het nu gaat om informatie, kennisdeling of communicatie; 

de versnippering ervan veroorzaakt een hoop problemen en hybride 

werken maakt dit alleen maar erger. Doordat informatie op allerlei 

verschillende plekken staat is het voor werknemers soms onmogelijk 

om die ene expert of dat ene document te vinden. 

Waar hebben we het precies over?

Gezocht: informatie! 

Er is niets frustrerender dan iets niet kunnen 
vinden. Van dat ene document tot een collega 
met de juiste expertise over een bepaald 
onderwerp. Medewerkers zijn elke dag veel tijd 
kwijt aan zoeken en vinden. Dit komt niet alleen 
door de hoeveelheid (overload), maar vooral 
omdat informatie en kennis vaak heel versnipperd 
wordt aangeboden: Op netwerkschijven, in 
e-mail, op papier, (deels) in de cloud, etc.

Hoe los je dat ‘versnipperings’-probleem op? 
Dat begint meestal door het gebruik van één 
centraal digitaal platform, zoals een social intranet. 
Hiermee is het zeker dat alle informatie, kennis en 
medewerkers te vinden zijn in één omgeving. Weet 
je niet waar dat platform aan moet voldoen? Begin 
dan met een inventarisatie van de belangrijkste 
uitdagingen. Als het vinden van informatie in jullie 
organisatie moeizaam gaat, denk dan aan tooling 
die uitnodigt om team- en projectinformatie te 
delen. Ook een goede zoekfunctie is niet 
onbelangrijk, waarmee informatie of 
experts binnen de organisatie eenvoudig 
kunnen worden gevonden.

Gewenst: communicatie! 

Het is voor iedere organisatie belangrijk  
om medewerkers betrokken te houden.  
Dat doe je onder meer door ze op de hoogte 
te houden van nieuws, ontwikkelingen of 
mijlpalen. Nu de medewerker veel thuiswerkt, 
is dit een stuk lastiger om te organiseren.

Door het vele thuiswerken spreken medewerkers 
van andere afdelingen elkaar minder of zelfs 
helemaal niet. Dit leidt tot de situatie dat 
medewerkers alleen op de hoogte zijn van 
nieuws binnen hun eigen afdeling, terwijl ze 
geen idee hebben wat er elders binnen het 
bedrijf afspeelt. Deze afgesloten afdelingen, 
ook wel ‘silo’s’ genoemd, vormen een probleem. 
Een goede communicatie tussen afdelingen 
is namelijk cruciaal om het gezamenlijke 
doel van de organisatie te behalen.

Technologie geeft ons de mogelijkheid om 
deze silo’s te doorbreken. Dit kan door te 
communiceren op een plek waar iedereen 
elkaar snel en eenvoudig kan vinden en in 
toegankelijke groepen kan samenwerken. Op 
deze manier zien medewerkers wat er speelt in 
het bedrijf en kunnen zij inhaken in projecten.
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De juiste tooling helpt organisaties dus voorkomen 
dat werknemers onveilige handelingen uitvoeren. 
Maar ook de applicatie zelf moet natuurlijk aan een 
aantal veiligheidseisen voldoen. Denk bijvoorbeeld 
aan een beveiligde SSL/HTTPS-verbinding. Dit 
klinkt lastig, maar betekent simpelweg dat het 
berichtenverkeer tussen je pc, telefoon of tablet en 
het online platform is versleuteld. Hiermee wordt 
ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. 
Ook draaien de servers, voorzien van de laatste 
veiligheidspatches, standaard achter een 
zogenaamde firewall, waardoor ze niet direct te 
benaderen zijn door kwaadwillenden. Denk ook aan 
two-factor authenticatie (extra beveiligd inloggen), 
track en trace (alle activiteit wordt geregistreerd) 
en andere veiligheidsfunctionaliteiten.

In het tijdperk van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), waarbij torenhoge 
boetes worden geriskeerd als het fout gaat met 
de privacy, kun je geen risico’s nemen. Het is dus 
belangrijk dat medewerkers over de juiste tools 
beschikken om te allen tijde snel en efficiënt (samen) 
te werken en niet terugvallen in oude gewoonten. 

4. Veiligheid

Zoals uit de eerder genoemde thema’s blijkt vormt digitaal werken 

een belangrijke schakel in het realiseren van een hybride werkplek. 

Bij het inrichten van die werkplek is het verstandig te kiezen voor een 

tool die makkelijk in gebruik is. Is dit niet het geval? Dan is de kans 

groot dat werknemers zelf opzoek gaan naar werkbare oplossingen, 

met alle veiligheidsrisico’s van dien. Bovendien bevordert dit de  

versnippering én wordt de digitale kloof alleen maar groter,  

hetgeen je juist wilt voorkomen. 

Dat medewerkers graag kiezen voor hun eigen 
favoriete tooling, blijkt ook uit het eerder genoemde 
onderzoek van Unisys. Zo geeft maar liefst 61 
procent van de medewerkers aan wel eens apps 
en websites te hebben gebruikt die niet door hun 
IT-afdeling worden ondersteund. Dit doen zij omdat 
deze ‘beter zijn dan wat het bedrijf aanbiedt’ of 
omdat ‘het bedrijf geen alternatief bood’. Ook 
geeft 65 procent aan al eens workarounds te 
hebben ingezet – en zo beveiligingsprotocollen 
heeft omzeild – om productiever te kunnen zijn. 

4 op de 10 medewerkers heeft het volgende ook wel 
eens gedaan: bestanden van hun zakelijke naar 
hun privé e-mailadres gestuurd, om zo ‘op afstand’ 
te kunnen werken (bron: Box). Deze bestanden 
worden vervolgens op particuliere laptops en 
desktops opgeslagen. Dit is gevaarlijk aangezien de 
kans op een datalek op deze manier wordt vergroot.

Om te komen tot een oplossing om alle data 
‘binnenshuis’ te houden gaan we terug naar 
het probleem. Waarom versturen medewerkers 
bedrijfsgegevens naar hun privé e-mailadres? En 
waarom maken zij liever gebruik van allerlei externe 
applicaties? Het antwoord is simpel. Wanneer 
een werkgever niet de tooling faciliteert, zoekt 
de werknemer zelf naar een oplossing voor het 
probleem. Het zijn dus juist de organisaties die 
de medewerkers helpen om veilig documenten 
te delen en efficiënt samen te werken.

https://support.box.com/hc/en-us
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Over
Fellow Digitals

Sinds 1997 ontwikkelt Fellow Digitals kant-en-klare digitale 

oplossingen om bedrijven en hun medewerkers te verbinden. 

Het portfolio van Fellow Digitals omvat het Viadesk social 

intranet en Coursepath LMS, waarmee trainingen eenvoudig tot 

e-learning worden omgezet. Vanuit Amsterdam, Keulen en Dhaka 

zorgen de ‘Fellows’ dat 400.000 professionals iedere dag kunnen 

samenwerken, communiceren en kennisdelen in een hybride 

en veilige ISO 27001- en NEN 7510- gecertificeerde omgeving. 

We zijn er trots op hybride werken mogelijk te maken voor deze organisaties:



Wil je meer
weten?

Wij helpen je graag

Ben je benieuwd hoe Fellow Digitals jullie kan ondersteunen 

in de transformatie naar de hybride werkplek? 

Neem gerust contact met ons op of bezoek 

www.fellowdigitals.nl. 

Succeeding together

Fellow Digitals bv
Kostverlorenstraat 19C
1052 GT Amsterdam
The Netherlands

T: +31 (0)20 305 76 60
www.fellowdigitals.com
info@fellowdigitals.com

Fellow Digitals GmbH
Brüsseler Str. 25
50674 Cologne
Germany

T: +49 (0)221 828 293 64
www.fellowdigitals.de
info@fellowdigitals.de


