Help…waar is mijn
organisatie gebleven?
Een praktische handleiding voor organisatieinrichting tijdens en na de coronatijd
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1 Help, waar is mijn organisatie?
Organisaties zagen zich de afgelopen periode ‘gedwongen’ om
direct te reageren op het nieuwe overheidsbeleid: thuisblijven
was het devies. Ondanks dat het corona-virus momenteel zeker
nog niet weg is, komt er ongetwijfeld een ‘post-corona tijd’. Als
organisatie wil je hierop voorbereid zijn, maar hoe ziet die
organisatie eruit en hoe geef je daar sturing aan? Gaan we terug
naar het ‘oude’, of ga je door met het ‘nieuwe normaal’, waarbij
er veel vanuit huis gewerkt wordt?
Als manager of leidinggevende is het in deze tijden vooral een
oefening in loslaten gebleken. Loslaten van controle, maar
misschien ook het loslaten van de behoefte aan bevestiging. Als
we eerlijk zijn kunnen we misschien concluderen dat het, niet
alleen vanwege de voordehand liggende sociale redenen, fijn is
om je medewerkers of collega’s om je heen te hebben, maar ook

Ben jij in staat geweest
om de afgelopen
periode echt te
reflecteren en je

om bevestigd te worden in de positie die je hebt. CEO’s zien

managementstijl aan te

graag dat ze ook daadwerkelijk leidinggeven aan mensen in een

passen?

bedrijf.

In

de

thuiswerk

periode

werden

zij

in

online

vergaderingen vooral geconfronteerd met hun gelijken of direct
reports. De organisatie, en daarmee alle medewerkers, waren
minder of niet zichtbaar. Maar misschien nog wel lastiger is het
opnieuw uitvinden van je rol als CEO of manager. Ben je in staat
geweest om te reflecteren en je managementstijl aan te passen?
Waar je voor de corona periode wellicht nog volop bezig was met
sturen en bijsturen, heeft deze periode je misschien genoodzaakt
om veel meer bezig te zijn met richting geven, kaders bepalen en
op output te sturen. Wees eerlijk, heb jij je als leidinggevende
zorgen gemaakt om de productiviteit?
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Productiviteit versus vertrouwen
De eerste gedachte blijkt toch vaak nog te zijn dat als mensen
niet op kantoor werken, hun productiviteit lager ligt. Onderzoek
na onderzoek bewijst echter het tegenovergestelde.
Al in de periode dat thuiswerken op kwam, is aangetoond dat de
productiviteit van medewerkers hoger ligt als ze thuis kunnen
werken. Met het versneld realiseren het thuis kunnen werken, is
ook de schijnbaar laatste drempel nog weggenomen. Alleen zo
werkt het in onze gedachte nog niet. Regelmatig spreken we
managers die het lastig vinden om volledig het vertrouwen te
geven aan de mensen door niet meer te sturen op aanwezigheid,
maar op output. Toch worden ze keer op keer verrast door de
zelfwerkzaamheid van medewerkers. Bovendien is een bijkomend
voordeel dat het eigenaarschap van medewerkers toeneemt, een
veelgehoorde wens van organisaties de laatste jaren.

Sturen van teams is lastiger geworden
Hoe je als manager teams goed kunt aansturen is ook een stuk
lastiger geworden. Waar je in het verleden iedereen kon zien in
hun dagelijks werk, is het op afstand beoordelen nu niet zo
vanzelfsprekend meer. Het komt nu veelal aan op tools en
middelen die je op digitale wijze ondersteunen bij beoordeling,
maar ook ontwikkelingsvraagstukken. Maar is dit afdoende voor
zowel medewerker als manager?

Balans tussen het werken op kantoor en vanuit huis
Naast vertrouwen hebben in je medewerkers wanneer zij thuis
werken, is het überhaupt de vraag of zij dit ook continu zouden
willen. Het begrip ‘work-life balance’ is hierbij een relevant HRonderwerp. Vrij vertaald betekent deze balans dat iemand
voldoende tijd en energie heeft, voor zowel zijn werkende, als zijn
privéleven.
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In de praktijk zien we dat zowel leidinggevenden als
medewerkers, de behoefte hebben om een middenweg te vinden
tussen thuiswerken en het werken op kantoor. Het thuiswerken
biedt verschillende voordelen zoals verminderde reistijd, meer
flexibiliteit in werktijden en het heeft een positief effect op
verzuim. Toch heeft het ook een keerzijde.
Het blijkt dat veel werknemers het lastig vinden om grenzen te
stellen aan hun werk- en privé tijd, directies en leidinggevenden
bang zijn voor een afname in productiviteit en er angst is dat de
band met de organisatie en collega’s kan verminderen. Een
vergelijkbare lijst van voor- en tegenargumenten kan gemaakt
worden voor het volledig vanuit kantoor werken.
Kortom, veel vragen over hoe nu om te gaan met deze nieuwe
situatie. In dit whitepaper gaan we in op de vraag hoe je als
leidinggevenden en/of HR-manager om kan gaan met het
‘nieuwe normaal’. Van hoe om te gaan met werken op afstand,
tot helder communiceren wat het (HR) beleid gaat zijn. De
coronacrisis kan bovendien ook ingezet worden als accelerator
voor de gewenste organisatieverandering. Wel is het nodig dat
de organisatie en operatie de veranderingen ‘bij kunnen houden’.
Dit vraagt om aanpassing.
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2

Hoe ziet jouw ideale ‘nieuwe normaal’

organisatie eruit?
Ons advies is om te beginnen bij het ontwerpen van een goede
fit voor de organisatie. Wat past bij jullie cultuur? En wat kan ook
daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van bijvoorbeeld de
employer branding, of merkbeleving van je medewerkers? Het is
van belang om twee zaken snel op te pakken; (1) breng in kaart
wat in de afgelopen periode goed werkte (anders ben je die
lessen snel kwijt) en (2) neem de tijd om met de juiste mensen een

Design thinking

nieuw organisatie ‘ontwerp’ te maken dat bijdraagt aan de nieuw
ontstane situatie. Een manier om dit te doen is aan de hand van
design thinking; zie kader.

In de afgelopen maanden zijn diverse organisaties gestart met het
verkennen van hun ‘nieuwe normaal’. De CHRO van de ene
organisatie predikt nieuwe ‘Starbucks kantoren’ (flexibele en
gedeelde kantoren), een CEO van een andere organisatie
voorziet een mooie nieuwe duurzame organisatie omdat zijn
medewerkers veel minder op de weg zullen zijn. Ook horen we
organisaties die voordelen zien in minder kantoorruimte, en
organisaties die door flexibel te werken meer wendbaar zullen
zijn. Genoeg wegen die verkend kunnen worden. Het is goed om

Start met het schetsen van een stip op
de horizon, en met schetsen bedoelen
we ook echt schetsen. Bedenk de
contouren van je organisatie en
probeer je niet te laten beperken door
bestaande overtuigingen en/of
schijnbare belemmeringen.

even te durven dromen om vervolgens tot een concrete invulling
te komen. Dit verschilt per organisatie, maar die stip op de
horizon is essentieel. Om deze invulling te kunnen maken,
adviseren we om als organisatie over de volgende onderdelen na
te denken.
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3 Handen en voeten geven aan jouw
nieuwe organisatie
Wij raden aan om in ieder geval de onderstaande punten een plek
te geven in een plan voor jouw nieuwe organisatie.

Purpose
Meer dan ooit zijn visie- en normvorming in deze tijd van belang
voor organisaties. Keuzes die hierin gemaakt worden, moeten
aansluiten bij de identiteit van de organisatie. Als je dit goed
doet, zal dit, zowel binnen als buiten de organisatie, in een
eenduidig verhaal resulteren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen
steeds meer organisaties in het ‘nieuwe normaal’ flexibeler
omgaan met thuiswerken. Toch zullen er ook organisaties zijn
waarbij

werken

op

kantoor

de

standaard

blijft.

Veel

leidinggevenden staan nu voor vergelijkbare keuzes voor hun
team.
Om tot een goed besluit te komen, is het aan te raden om bij
dergelijke vragen dus de missie en visie in ogenschouw te nemen.
Het kan helpen om jezelf vragen te stellen als ‘waarom zijn wij als
organisatie op de wereld?’ en ‘als we dit zo goed mogelijk willen
doen, welke beleid zou ons hier dan bij helpen?’ Ook het
uitvragen bij medewerkers wat zij zouden willen, kan helpen om
een goede beslissing te nemen. In ieder geval is het van belang
om niet te lang te wachten.
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Uitdragen van het beleid
Zodra een beslissing voor het nieuwe beleid genomen is, is het
essentieel dat dit door het management uitgedragen en
gecommuniceerd wordt. Dit geldt niet alleen voor het
topmanagement,

maar

zeker

ook

voor

het

hogere

en

middenmanagement. Oftewel ‘walk the talk’: geef het goede
voorbeeld en blijf dit ook doen. Dit lijkt simpel, toch zien wij in de
praktijk dat er vaak gezegd wordt dat thuiswerken gestimuleerd
moet worden, maar dat managers hier vervolgens zelf niet naar
handelen. Wanneer managers het overgrote deel vanuit kantoor
blijven werken, zullen hun teamleden zich hier vaak -al dan niet
terecht- ook verplicht toe voelen. Naast het geven van het goede
voorbeeld,

is

het

noodzakelijk

dat

het

beleid

helder

gecommuniceerd wordt. Niet alleen van bovenaf, het zal ook
binnen afdelingen en teams besproken moeten worden.
Bespreek dus als manager gezamenlijk met je team hoe jullie het
beste met het beleid om kunnen gaan.

Change acties
Zodra er beleid is vastgesteld, zal dit moeten beklijven bij alle

Goede inbedding vraagt ook
een heldere change aanpak

mensen in de organisatie. Alleen het goede voorbeeld geven en
het communiceren van het beleid is niet voldoende. Bedenk goed
welke invloed de gekozen richting heeft op het HR-beleid en
onderzoek vervolgens waar extra aandacht op gevestigd moet
worden.
Stel, je kiest ervoor om voortaan meer op afstand te gaan werken.
Houd dan rekening met de volgende punten.

➊

Stel (digitale) tools beschikbaar

➋

Bied ondersteuning

➌

Denk aan de lange termijn

➍

Besteed ook aandacht aan de
managers
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➊

Zorg dat de juiste (digitale) tools beschikbaar zijn voor iedere
medewerker. Denk hierbij aan software als Skype, Microsoft
Teams of Zoom, zodat het digitaal samenwerken mogelijk
wordt.

➋

De digitale verandering moet goed gemanaged worden.
Ondanks dat een groep medewerkers dergelijke tools
gemakkelijk overneemt, geldt dat niet voor alle medewerkers.
Digitale ondersteuning blijft dus van belang. Denk hierbij aan
het aanbieden van trainingen, hulplijnen en/of quick
reference cards. Ook werkt het goed om per afdeling of team,
een vast aanspreekpunt aan te wijzen die collega’s kan
ondersteunen indien zij problemen of moeilijkheden ervaren.

➌

Denk niet alleen aan de korte termijn, maar ook aan de lange
termijn. Meer op afstand werken brengt andere vragen met
zich mee waar medewerkers ondersteuning in kunnen
gebruiken. Bied men daarom concrete handvaten aan. Help
ze bijvoorbeeld door samen de volgende vragen te
beantwoorden: (1) Hoe kan je op afstand je werk anders
indelen? (2) Hoe houd je zo efficiënt mogelijk online
meetings? (3) Hoe zorg je thuis voor een goede scheiding
tussen werk en privé?

➍

Besteed ook aandacht aan de kant van de manager. Wanneer
teams meer op afstand blijven werken, zal de manager
minder direct zicht op hun werkzaamheden hebben. Dit
vereist ook een andere manier van managen. Het helpt om
de managers hierin te begeleiden en te trainen. Ook hier kan
je denken aan een contactpersoon of change agent waarmee
managers kunnen sparren omtrent dit onderwerp en de
bijbehorende uitdagingen.

Zoals gesteld is het vastleggen van nieuw beleid van belang, maar
zorgen dat de verandering echt ingebed wordt in de organisatie
is cruciaal.
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Agile werken
Om de organisatie het hoofd te bieden in de crisis, wendden vele
teams zich tot praktijken die gewoonlijk met Agile werken worden
geassocieerd. De crisis wordt zo ingezet als versneller van een
gewenste organisatieverandering. Organisaties die Agile werken zijn
ontworpen om snel, veerkrachtig en flexibel te zijn. In de Agileaanpak wordt het werk stapsgewijs geleverd aan de klant.
Werkstappen worden vrijgegeven zodra ze klaar zijn en waarde
kunnen toevoegen. Dit maakt frequente richtingsveranderingen
mogelijk op basis van feedback van klanten.
Uit de eerste onderzoeken blijkt dan ook dat teams en organisaties
die het beste presteerden in het beheersen van de impact van de
coronacrisis, met name teams en organisaties zijn die de Agile
werkwijze zich eigen hebben gemaakt. Specifiek zijn dit teams en
organisaties die vóór de pandemie al Agile werken hadden ingepast
in hun organisatieprocessen. Recent onderzoek van McKinsey &
Company (2020) wijst uit dat businessunits die al Agile werkten na de
schok van de coronacrisis, op een of meerdere van de onderstaande
punten, beter scoorden dan businessunits die niet Agile werkten:
§

Klanttevredenheid

§

Betrokkenheid van werknemers

§

Operationele prestatie

Het loont voor traditioneel ingerichte organisaties dus om de
overstap te maken naar deze werkvorm die meer flexibiliteit met
zich meebrengt. Als je ervoor kiest om voortaan Agile werkwijzen
toe te passen, denk dan aan de volgende punten:
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➊

Zorg dat de teamleden bekend raken met Agile werken. Laat ze
bijvoorbeeld een geaccrediteerde Agile Foundation training
volgen. Dit hoeft maar één dagdeel te kosten.

➋ Probeer eens een week lang de normale werkzaamheden op een
Agile manier uit te voeren.

➌

Kies elementen uit het Agile raamwerk die in jouw situatie het
beste van toepassing zijn: bijvoorbeeld Kanban of Scrum.

Organisaties die Agile
werken zijn ontworpen om
snel, veerkrachtig en flexibel
te zijn

Flexkantoor
Zoals gezegd, leidde de coronacrisis tot veel werken op afstand.
Thuis werken is echter niet altijd even ideaal. Gelukkig zijn kantoren
waar flexibel werkplekken gehuurd kunnen worden steeds meer in
opmars. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om flexibele
werkplekken te huren, of om eigen ‘hubs’ op te zetten. Dergelijke
kantoorplekken bieden niet alleen flexibiliteit, ze vormen ook een
alternatief op het traditionele kantoor. Door met wisselende
collega’s, of zelfs andere organisaties, in dezelfde ruimte te zitten,
wordt kennisdeling en creativiteit gestimuleerd.
Ook biedt het een oplossing voor medewerkers die veel of ver
moeten reizen. Toch is een flexkantoor niet voor elke situatie een kant
en klare oplossing. Indien medewerkers met (privacy)gevoelige data
moeten werken, is een vaste en afgesloten werkplek gewenst.
Bijvoorbeeld het verwerken van salarisgegevens leent zich niet voor
een grote open ruimte in een gedeeld pand. Ook is een financiële
afweging van belang. In de keuze om gebruik te maken van een
flexkantoor

is

dus

een

uitgewerkte

organisatie

specifieke

businesscase aan te raden.
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Bij het opstellen van een businesscase voor een flexkantoor is het aan
te raden om ten minste de volgende onderwerpen en vragen te
behandelen:

➊ De kenmerken van de doelgroep:
Waar wonen de medewerkers?

§

Waar werken ze?

te maken van een

§

Aan welke locatie geeft de werknemer de voorkeur?

flexkantoor, is een

§

En wat is de locatie voorkeur voor relevante teamleden en
(team)manager?

➋

Voor de keuze om gebruik

§

De kenmerken van het werk:
§

Lenen de werkzaamheden zich om op afstand uitgevoerd te
worden?

§

En in een publieke ruimte?

➌ De team-overstijgende impact:
§

Wat zijn de potentiele besparingen en kosten?

§

Wat is de sociale impact van de veranderingen op

uitgewerkte business case
aan te raden
Denk daarbij aan:

➊

De doelgroep

➋

Kenmerken van werk

➌

De impact

medewerkers?
Van belang is om bij dergelijke vragen ook de input van de
desbetreffende medewerkers mee te nemen. Durf op een open en
eerlijke manier in gesprek te gaan om te zoeken naar een win-win
uitkomst. Besluit niet over hen, maar samen met hen.
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Employer Branding
De coronacrisis kan ook als accelerator dienen om het gewenste
imago van de organisatie in de markt te zetten/te versterken. Zo heeft
de crisis bijvoorbeeld een beroep gedaan op de flexibiliteit van veel
organisaties. Zowel op proces- als persoonsvlak is er veel geleerd en
‘getest’. Dit geeft kansen in de huidige ‘war for talent,’ aangezien
flexibiliteit een veelgehoorde wens is onder Young Professionals. Het
kan dus interessant zijn om aansprekend te zijn op dit vlak.

Ben wat je uitstraalt en
uitdraagt naar de markt

Hetzelfde geldt voor duurzaamheid: in hoeverre is het de wens om
een ‘groene organisatie’ te zijn en dit uit te stralen? Ook hebben
organisaties door de crisis meer autonomie aan medewerkers
gegeven. Doorgaans is er een positief verband tussen autonomie (in
hoeverre een werknemer zelfstandig en onafhankelijk te werk kan
gaan) en arbeidstevredenheid. Bekeken vanuit een employer
branding

perspectief

zijn

tevreden

medewerkers

ideale

ambassadeurs voor de organisatie. Deze spin-off van de coronacrisis
kan dus ingezet worden bij het profileren van de organisatie.
Uiteindelijk is het bij employer branding van belang dat er
consistentie is tussen wat de organisatie ‘is’ en wat het ‘uitstraalt’.
Wanneer dit niet in lijn is met elkaar leidt dit tot snel verloop van je
werknemers. Denk daarom aan de hoofdgedachte bij employer
branding ‘Ben wat je uitstraalt en uitdraagt naar de markt’.
Bij het opstellen van employer branding voor jouw organisatie is een
consistent

en

organisatie-breed

gedragen

antwoord

op

de

onderstaande vragen van belang:

➊ Wat is het gewenste imago van de organisatie?
➋

Hoe kunnen we daar komen?

➌

Hoe kunnen we dat uitstralen?

➍ Kan ons coronabeleid hiermee helpen?
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Duurzame inzetbaarheid
Veel organisaties werk(t)en vaak op een onhoudbare manier. Denk
hierbij aan het gebrek aan leiding, onzekerheid over de (nabije)
toekomst en onvoldoende middelen en steun om op afstand goed je
werk te kunnen doen. Als de crisis voorbij is, zullen organisaties
moeten terugkeren naar een stabiele toestand die duurzaam is voor
alle werknemers. Om dit momentum te benutten en een verschuiving
in het operationele model volledig te omarmen, zullen organisaties
zich nu actief bezig moeten houden met de duurzame inzetbaarheid
van werknemers.
Dit zijn onze tips om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te
vergroten:

➊

Reflecteer. Het is goed om als organisatie systematisch na te

denken over wat je hebt geleerd. Beoordeel welke oplossingen wel
en niet werkten tijdens de pandemie en bekijk wat de duurzame
inzetbaarheid van werknemers ten goede komt.

➋ Beslis en leg vast. Projectmanagers en teamleiders moeten na de

Om dit momentum te
benutten en een
verschuiving in het
operationele model
volledig te omarmen,
moeten organisaties zich
nu actief bezighouden met
het vergroten van de van
de duurzame

reflectie bewuste beslissingen nemen in het kader van duurzame

inzetbaarheid van

inzetbaarheid. Welke elementen van het organisatiemodel hebben

werknemers

structurele aanpassingen nodig? Verifieer dit ook bij de teamleden.

➌ Implementeer en bouw controle momenten in. De laatste stap is
om de geselecteerde aanpak in de hele organisatie te implementeren
en regelmatige reflectiemomenten in te bouwen. Doordat het
werknemersbestand continu veranderd, zullen behoeftes van
medewerkers ook veranderen. Mede hierdoor vergt het versterken
van de duurzame inzetbaarheid periodieke aanpassingen.
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Passende arbeidsvoorwaarden als sturingsinstrument
Met alle aanpassingen in de gewenste organisatie, is het van belang
om niet in de laatste plaats de huidige arbeidsvoorwaarden set en in
bredere zin het HRM beleid eens onder de loep te nemen. Nu is
misschien wel het beste moment om afscheid te nemen van de
verouderde arbeidsvoorwaarden en HR instrumenten.
Al doende zal het duidelijk worden dat in negen van de tien gevallen
de bestaande set arbeidsvoorwaarden en of onderdelen van uw
HRM-beleid niet meer passen bij de nieuwe organisatievorm. Waar

ONTWERP AANPAK
MODERNE
ARBEIDSVOORWAARDEN
& HRM BELEID:

bijvoorbeeld uw bestaande regelingen afstammen van een meer
hiërarchische en productiviteitsgerichte sturing (weinig speelruimte
voor medewerkers, vaste set aan arbeidsvoorwaarden), zal dat nu
wellicht meer moeten worden ingericht op een cultuur met veel eigen
verantwoordelijkheid (veel speelruimte voor medewerkers en
flexibele arbeidsvoorwaarden).
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de verschuiving naar aandacht
voor individu (individuele beoordeling en beloning) naar een meer
teamgerichte cultuur (continue feedback en groepsbeloning).
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4

Een organisatie scan helpt

Samenvattend adviseren wij om jouw organisatie aan de hand van
bovenstaande onderwerpen kritisch te (her)evalueren en concrete
stappen te nemen die bij het ‘nieuwe normaal’ passen. Een daar
bijhorende transitie gebeurt niet zomaar, ook niet doordat we
gedwongen waren anders te werken de afgelopen maanden. Zo moet
er een eenduidig beeld zijn over welke kant de organisatie op wil
(blijven) bewegen. Ook moet er draagvlak zijn in de organisatie om het
beleid vervolgens in gang te kunnen zetten.

Contact
Quintop management Consultants
Groenewoudsedijk 70b
3528 BK Utrecht

In dit veranderproces kan het verstandig zijn om je organisatie te laten
‘scannen’. Onder andere op basis van de bovengenoemde punten,

info@quintop.nl

helpen wij als Quintop graag om jouw organisatie door te lichten,

030 - 670 46 05

gezamenlijk vervolgstappen te formuleren en toe te passen. Quintop
heeft al jarenlange ervaring op het gebied van HR scans en (HR) project
& change management. We gebruiken continu onze kennis en passie

Ó 2020 Quintop Management Consultants

om organisaties verder te brengen. Neem vooral vrijblijvend contact
met ons op voor via www.quintop.nl/contact.
Tot slot: vul de checklist op de laatste pagina in. Maak gebruik van het
huidige momentum en wacht niet te lang met het realiseren van jouw
nieuwe normaal.

16

17

