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Introductie



40% - 60% wil blijven werken vanuit huis
2 to 3 dagen per week op kantoor

Werken op kantoor

Werken vanuit huis

Europese hybride balans

Source: Colliers



Source: Microsoft



Werk en belonen

Individueel productiewerk Kenniswerk en collectieve activiteit



Motivatie en tevredenheid

Groei

Autonomie Verbonden 
heid



Groei

Autonomie

Verbonden 
heid

Aanleren nieuwe vaardigheden
Aanpassen aan veranderingen in omgeving
Collega’s helpen door voorbeeldgedrag, feedback en coaching
‘Boeken van vooruitgang’ belangrijkste drijfveer

Zelf dingen doen
Zelf bepalen
Balans werk-prive
Invullen van werk naar eigen inzicht

Gevoel deel van groter geheel
Steun van anderen
Sociale interacitie



Waarom staat kantoor leeg?

Rol van kantoor

Pre hybride werken Hybride werken



Waarom staat kantoor leeg?

Meer dan een taak

TaakTaak
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Werkaspecten | Meer dan een taak
Een baan bevat meer dan het uitoefenen van specifieke werkinhoudelijke taken. In de relatie tussen werknemer en werkgever wordt er 
meer verwacht. Dit heeft te maken met het verschil tussen korte en lange termijn impact op een organisatie. Waar taak een korte termijn 
heeft, zijn er verschillende zaken nodig om lange termijn relevant te zijn waar vandaag de dag al aandacht aan besteed moet worden.

TaakTaak

Korte termijn

Lange termijn

Hybride werkenPre hybride werken



Waarom staat kantoor leeg?

Doel

Het gaat bij werken niet om ‘jij’ maar om wij. Het gaat niet om individuele 
prestatie maar werk is teamsport en de inbreng van de professional is meer 
dan het halen van persoonlijke doelen, maar juist de bijdrage aan het team.

Killian W. Wawoe, Universiteit van Amsterdam



Waarom staat kantoor leeg?

Probleem

Autonomie

Groei en 
verbondenheid 



Wat staat ons te doen?

Basis op orde

Talent 
ontwikkeling

BelonenLeiderschap

Beleid voor 
werken op 

afstand



Wat staat ons te doen?

Rol van FM

Kennis en verbinding



- Ondersteun teams bij het gesprek en het 
maken van afspraken

- Denk mee over de invulling en 
verwachting van de werkaspecten

- Geef tips en tricks over (hybride) 
vergaderen

- Organiseer ontmoeting

- Richt je kantoor in voor collectieve én 
individuele activiteiten

- Biedt (facilitaire) dienstverlening aan die 
hierbij past 

Taak
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