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Als organisatie creëer je doelgericht een  
gezonde balans tussen de fysieke en  
digitale wereld, en bewaak je de digitale 
fitheid van je medewerkers. Om dit te 
bereiken richt je je als organisatie niet 
alleen op de zichtbare aspecten als  
tooling, training/workshops, aanpassin-
gen in de processen, maar ook op de on-
zichtbare zaken zoals de mentale fitheid 
van medewerkers en het creëren van 
teamverbondenheid op afstand. Het 
juiste leiderschap toepassen wordt 
 hierbij cruciaal.

DIGITALE FITHEID
Voor een goede inzet van kenniswerkers 
binnen de digitale transformatie die we 
nu ervaren, is een paradigmaverschui-
ving randvoorwaardelijk. Ongeacht zijn 
rol is elke kenniswerker bezig met infor-
matie: hoe hij deze vastlegt en gebruikt 

bepaalt voor een deel het succes. Daar-
naast ook van belang dat mensen in elke 
rol weten wat ‘digitaal’ te bieden heeft: 
de tools, innovaties in het werkgebied. 
Dat is voor elke rol anders. Vertrekpunt 
is de workflow van de individu, het team 
en het onderscheid tussen kennis en 
 informatie. Aslander e.a. gaan hier in 
hun boek [2] uitgebreid op in. 
De door hen beoogde paradigmaver-
schuiving vraagt, als aspect van digitale 
fitheid, om mentale fitheid. Gebaseerd 
op de inzichten van Lisa Feldman Barre-
tt geeft Wassili Zafiris[3], coach, onder-
zoeker en auteur, aan dat we ons daartoe 
op de zogenoemde gevoelsvoorspelling 
moeten richten. Probeer te begrijpen 
wat je gevoel je vertelt. Met dit inzicht 

kun je zelf betekenis geven aan hoe je 
met een verandering omgaat in plaats 
van dat het je overkomt. Zo kun je op 
een duurzame wijze bijdragen aan je 
 eigen mentale fitheid

ORGANISATIE EN  
TEAMBINDING
Hybride werken vraagt om aanpassing 
van de processen, zowel de processen 
waarmee je als organisatie je product  
of dienst levert, als de faciliterende pro-
cessen. Een van de processen is het on-
boarding-proces van nieuwe medewer-
kers. Je wilt nieuwe medewerkers die 
net zijn begonnen aan je binden, ze ver-
trouwd laten raken met het team en de 
organisatie en met zowel de geschreven 

als de ongeschreven regels. Van het be-
schikbaar stellen van de laptop, tot aan 
het inwerken en de nieuwe medewerker: 
doe dit niet alleen op afstand. Faciliteer 
als organisatie dat de nieuwe medewer-
ker een buddy of mentor heeft, maar 
ook veilige en vertrouwde face-to-face 
contacten kan hebben: bijvoorbeeld 
door kennismakingsgesprekken tijdens 
een lunchwandeling te plannen.  
Hybride werken verandert niet het be-
lang van de zichtbaarheid en eventuele 
prestaties van de nieuwe medewerker. Er 
zijn genoeg voorbeelden, van vooral star-
ters of switchers, die vrij kort na de start 
van een nieuwe baan gestopt zijn omdat 
ze het gevoel hadden geen verbinding te 
kunnen maken met de organisatie of 

DIGITAAL FIT 
DANKZIJ VERTROUWEN 
VAN DE CHEF
Digitaal kunnen werken werd in de pandemie de norm, hybride 
werken is nu de trend en wordt de nieuwe norm. Dit raakt vrijwel 
alle vijf miljoen kenniswerkers die we volgens Martijn Aslander rijk 
zijn. Als organisatie ontkom je er niet aan om hybride werken  
gericht te faciliteren en je medewerkers hierin centraal te stellen, 
werkend aan een gezonde ‘digitale fitheid’, zien Klaas Brongers  
en Hajar Siamar. Maar hoe doe je dat?
door Klaas Brongers en Hajar Siamar beeld Shutterstock

MEDEWERKERS WORDEN UIT-
GERUST MET HET MINIMALE: 
denk aan ondersteuning van flexibele 
platformen, het kunnen werken in agile 
of DevOps-teams, trainingen om nieu-
we kennis op te doen van de nieuwste 
technologieën. Maar vooral: het hebben 
van een digital mindset. Tools en tech-
nologieën genoeg, maar als organisatie 
onderscheid je je door deze toe te pas-
sen op een manier die echt rendabel is, 
lees: bij de business past. Of zoals op 
de website van Harvard[1] mooi is ver-
woord: ‘No matter your role, techno-
logy continues to transform how you 
do your work. With access to a dizzying 
array of new tools, customer insights, 
and data…’
Hybride werken is dus niet alleen je me-
dewerker uitrusten met Teams, WebEx 
of Zoom, het gaat verder dan dat.  
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zelfs overspannen zijn geraakt. Teams 
die in korte tijd een prestatie neerzetten, 
worden gekenmerkt doordat ze goed op 
elkaar zijn ingespeeld, een duidelijk  
doel hebben en commitment aan een 
hogere missie. 
Er is sprake van vertrouwen en heldere 
communicatie. Daarnaast zijn er ook 
structurele momenten van evaluatie om 
van elkaar te leren. Een nieuw virtueel 
team opzetten vraagt als organisatie ex-
tra aandacht: om het vertrouwen, ver-
bondenheid, commitment en empower-
ment te stimuleren. Dat zijn aspecten 
die altijd al onzichtbaar waren, maar nu 
ook nog eens achter een scherm sluime-
ren. Een team al vanaf het begin zoveel 
mogelijk autonomie geven, geeft een 
impuls aan het vertrouwen en commit-
ment, vooropgesteld dat wel het doel en 
de taakstelling helder zijn. Dat laatste is 
met hybride werken nog belangrijker 
 geworden.

HYBRIDE LEIDERSCHAP
Tijdens het “Gartner 2021 IT Symposi-
um/Xpo - EMEA”[4] spraken Adam 
Grant (Professor en Auteur, Wharton 
School of Business) en Rachel Botsman 
(Trust Expert; Lecturer, Oxford 
 University) over leiderschap, cultuur en 
vertrouwen. Onderzoek laat zien dat 
vertrouwen een centraal begrip is in 
 leiderschap en cultuur: zelfvertrouwen, 
vertrouwen in anderen, vertrouwen in 
de organisatie en vertrouwen krijgen. 
Micromanagement en focus op controle 
werkt contraproductief, ondermijnt de 
digital fitness van medewerkers en heeft 
geen plek in het hybride werken.  
Dit vraagt wel oefening in omgaan met 
onzekerheid, respect tonen in situaties 
waarin je het niet met elkaar eens bent 
en elkaar ter wille zijn. Vertrouwen 
draagt bij aan de psychologische veilig-
heid die ervaren wordt. Dit zorgt ervoor 
dat mensen gemotiveerd raken en ver-
trouwen hebben bij het voorstellen van 
ideeën en innovaties. Voorbeeldgedrag 
begint bij de cultuurdragers - de leiders 
in een organisatie. Digital fitness begint 
dus ook bij de leiders van de organisatie.

TRAININGEN &  
WORKSHOPS
Als organisatie kan het geen kwaad om 
trainingen of workshops te geven in het 
gebruik van samenwerkingstools en in 
de normen die jij als organisatie van be-
lang vindt. Zorg er bijvoorbeeld voor dat 
je camera aanstaat bij vergaderingen, 
rondt vergaderingen op tijd af, stel me-
dewerkers in staat vijf tot tien minuutjes 
(koffie)pauze te nemen tussen meetings 
door (dit wordt nog belangrijker als deze 
gedurende de dag achter elkaar zijn ge-
pland). En geef aan hoe om te gaan met 
de mute-knop, want hoe vaak hebben 
we de afgelopen twee jaar wel niet ‘je 
staat op mute’ gehoord.
Je kunt ook workshops organiseren over 
hoe je je virtueel presenteert, hoe lang 
PowerPoint-presentaties mogen zijn voor 
een bepaald onderwerp: de duur van 
een fysieke kick-off bijvoorbeeld is nooit 
dezelfde als die van een online kick-off.
Online zijn veel van dit soort workshops 
te vinden, maar nog mooier is om er als 
organisatie zelf een te maken, die past bij 
het type business en de cultuur. Door dit 
soort sessies te organiseren erken je ook 
als organisatie dat de hybride manier van 
werken nieuw en wellicht ook spannend 
is, maar dat je bereid bent om je mede-
werkers hierin wegwijs te maken.
Van digitaal werken naar hybride wer-
ken - zijn we er dan? Waarschijnlijk niet, 
organisaties als Facebook en Microsoft 
werken aan de metaverse en daar gaan 
wij ook mee te maken krijgen. Wordt 
vervolgd dus.  
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