
Geproduceerd in samenwerking met De toekomst van 
hybride werk 
vormgeven

De coronavirus-pandemie van 2020 had een transformatief 
effect op waar en hoe we werken. Bijna twee jaar later stimuleren 
technologische en culturele veranderingen een eerlijker en 
vriendelijker normaal.

https://www.dell.com/nl-nl


Belangrijke voordelen
Toen lockdowns ter voorkoming van de 
verspreiding van de covid-19-pandemie 
werknemers wereldwijd dwong om op afstand te 
werken, werd het concept van de werkplek 
losgekoppeld van de eeuwenoude samenhang 
met een fysieke locatie, ten goede van het 
'werken waar je wilt'.

Een nieuwe kijk op de werkplek heeft 
technologische en culturele uitdagingen met zich 
mee gebracht: bijvoorbeeld bij het gebruik van de 
juiste technologieën om personeel op afstand te 
ondersteunen en om te zorgen dat medewerkers 
die op afstand werken productief blijven. 

Over het geheel gezien hebben organisaties 
vastgesteld dat resultaten zoals de productiviteit 
van werknemers, moreel, innovatie en zelfs 
klantervaringen niet negatief zijn beïnvloed door 
de verschuiving, en dat ze in veel gevallen juist 
zijn verbeterd. Werknemers verwachten nu dat 
werkomgevingen flexibel en collaboratief zijn, en 
dat ze inspelen op hun individuele behoeften.
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erkplek' werd altijd gedefinieerd door de fysieke 

locatie. Zelfs wanneer werknemers elders hard 

aan het werk waren, vanuit huis of onderweg, 

waren ze 'afwezig'. Toen kantoren in maart 2020 

werden gesloten om de covid-19-pandemie te 

vertragen, beseften maar weinig mensen dat ze aan het begin 

stonden van een fundamentele en blijvende transformatie van het 

concept van 'werkplek' en hun relatie ermee. Zowel werknemers 

als managers moesten zich snel aanpassen terwijl de tijd verstreek, 

zonder einde in zicht. Veel bedrijven hadden te maken met het 

ondersteunen van een nieuw personeelsbestand op afstand en 

moesten tegelijkertijd werknemers productief houden en 

uitzoeken hoe de pandemie hun bedrijf positief of negatief zou 

beïnvloeden. Terwijl iedereen begon te wennen aan het 'nieuwe 

normaal' van kinderen en huisdieren die verschenen in 

videoconferenties, en mensen die leerden hoe ze hun achtergrond 

konden vervagen om hun geïmproviseerde thuiskantoren te 

verbergen, begonnen de noodzakelijke veranderingen de weg te 

onthullen naar de toekomst van een werkplek die misschien wel 

een verbetering kon zijn ten opzichte van het 'oude normaal'. 

Computer- en infrastructuurreus Dell Technologies moest  

zijn eigen aannames over de wereld van het werk opnieuw 

onderzoeken en kon elke verwachting opnieuw definiëren, zegt 

Jennifer Saavedra, de Chief Human Resources Officer van het 

bedrijf. "In het begin hoorde ik mensen zeggen: 'Ik kan gewoon 

niet wachten tot we weer terug kunnen naar hoe het was.' Dat is 

nooit een strategie voor succes", zegt Saavedra. "Het gaat om 
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reflecteren over de afgelopen 18 maanden. Wat hebben we 

geleerd? Wat zijn de geweldige dingen die we willen meenemen? 

Wat waren de uitdagingen of obstakels? Hoe vernieuw ik de 

verwachtingen?"

Saavedra ziet veel 'geweldige dingen': mogelijkheden om 

efficiënter, productiever en inclusief te zijn, en manieren waarop 

de nieuwe werkplek doelstellingen kan bereiken die voorheen 

onmogelijk waren. 

 

De salesforce van Dell, met meer dan 25.000 werknemers,  

kon bijvoorbeeld nooit allemaal op één plek op het zelfde moment 

bij elkaar komen, laat staan het leger van human resources, 

financiën en marketingmedewerkers die hen ondersteunen.  

Net als veel andere bedrijven organiseerde Dell persoonlijke 

trainingen en leiderschapsevenementen voor alle sales 

managers, waarbij ze erop vertrouwden dat de strategieën  

en het gevoel van een doel die tijdens deze vergaderingen 

werden gedeeld, ook de andere werknemers zouden bereiken.

 

De pandemie heeft dat allemaal veranderd. Plotseling konden de 

managers elkaar niet persoonlijk ontmoeten, maar kon iedereen 

elkaar virtueel ontmoeten, op videoconferencingplatforms zoals 

W 

 "Het gaat om reflecteren 
over de afgelopen 18 
maanden. Wat hebben 
we geleerd? Wat zijn de 
geweldige dingen die we 
willen meenemen? Wat 
waren enkele van deze 
uitdagingen of obstakels?
  Jennifer Saavedra Chief Human Resources 
Officer, Dell Technologies 

' 



3MIT Technology Review Insights

Zoom. Hoewel het een geweldige kans was voor verbinding en 

communicatie, was het een uitdaging om te ontdekken hoe we 

zoveel mensen in een virtuele omgeving betrokken konden 

houden, zegt Saavedra. "Je probeert niet zomaar te repliceren 

wat je in een persoonlijke of klassikale situatie deed."

 

Bronnen voor het ontwikkelen van vaardigheden of het opnemen van 

nieuw materiaal, in het verleden vaak aangeboden aan groepen of 

klassen, werd verplaatst naar een online omgeving in de vorm van de 

Dell Learning Studio, waar mensen individueel en op hun eigen 

moment konden aanschuiven. Het groepsonderdeel van de 

evenementen, dat nu virtueel wordt gehouden, is gericht  

op samenwerking en netwerken. "In plaats van een 

leiderschapsprogramma of trainingsprogramma, is het nu een 

trainingservaring of een leiderschapservaring", voegt Saavedra toe. 

"Die verandering in de taal weerspiegelt de verandering in het ontwerp."

Dell heeft de gehele trainingsfunctie opnieuw ontworpen: 

geïndividualiseerde leerplannen zijn bijvoorbeeld uitgebreid, 

waardoor de groepstraining voor elk van de 15.000 technici is 

aangevuld, voor meer functies, om specifieke kenniskloven en 

-vereisten aan te pakken.

 
Technologie en cultuur samen omarmen 
Het opnieuw definiëren van de werkplek om onafhankelijk te zijn van 

een fysieke locatie, heeft fundamentele veranderingen in de 

technologie- en organisatiecultuur vereist. Dit betekent grotendeels 

niet dat het 'werk' als zodanig opnieuw gedefinieerd moet worden.  

Dit draait nog steeds om resultaten zoals productiviteit,  

innovatie, communicatie, klantervaringen en andere belangrijke 

prestatiemaatstaven. Maar voor veel werknemers bewezen deze 

snelle en noodzakelijke veranderingen dat de werkomgeving flexibel, 

collaboratief en locatieonafhankelijk kan zijn en dat de klus nog 

steeds geklaard kon worden, misschien zelfs nog beter dan voorheen. 

Hun output, de realisatie van doelstellingen, heeft facetime 

grotendeels verlegd als een primaire prestatiemaatstaf.

 

Wereldwijd consultancybedrijf Deloitte noemt het 

nieuwe paradigma 'gedistribueerd in ontwerp'. 

Uit onderzoek blijkt dat 77% van de 

werknemers zegt dat ze minstens net zo 

productief kunnen zijn als ze vanuit huis werken 

(hoewel de meeste denken dat ze ongeveer 

58% van de tijd productief zijn). "Werkgevers 

moeten zich richten op het verbeteren van de 

ervaring van werknemers door verplichte vergaderingen 

en e-mailverkeer te verminderen en zich te richten op de 

bedrijfscultuur en welzijn", zegt Alex Braier, Managing Director  

en leider in de publieke sector van de VS voor organisatorische 

strategie, ontwerp en transformatie bij Deloitte. 

Afbeelding 1  

De voordelen van werken 
waar je wilt
Organisaties die stappen zetten richting 'hybride' 
werken, een mix van op afstand en op kantoor, 
melden tevredener, productievere werknemers, 
lagere bedrijfskosten en lager personeelsverloop.

Hogere productiviteit

52%

Verbeterde efficiëntie

49%

45%

Lagere bedrijfskosten 

Verbeterde innovatie

44%

Effectievere samenwerking

36%

Bron: 'Werken waar je wilt: De werkplek van de toekomst mogelijk maken'.  

Dell Technologies in samenwerking met Intel en VMware, op basis van een  

enquête onder 2000 IT-besluitvormers wereldwijd, juni 2021 

Minder personeelsverloop 

32%

Toegang tot een bredere groep talenten

32%

Verhoogde tevredenheid/welzijn van werknemers 

56%

38%
van IT-besluitvormers maakt zich zorgen 
dat ze na een terugkeer naar een fysieke 

werkplek minder tijd zouden hebben 
om met hun gezin door te brengen. 

Bron: Dell Technologies: 'Werk waar je wilt: De werkplek van de toekomst mogelijk maken', 2021

https://www.delltechnologies.com/nl-nl/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/nl-nl/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
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Information Officer van Dell, Jen Felch, zegt dat de 

pandemie een grote revisie heeft geforceerd: 

alle dashboards van de gecentraliseerde war 

rooms moesten naar de individuele schermen 

van teamleden thuis worden verplaatst en er 

moesten waarschuwingen worden ingesteld 

zodat ze essentiële informatie of kansen niet 

zouden missen en actie zouden kunnen 

ondernemen als ze even weg waren.

 

De transformatie was zo succesvol dat het bedrijf 

ervoor heeft gekozen om door te gaan met 'de 

pandemie-manier', zelfs nu het had kunnen overwegen om in 

ieder geval gedeeltelijk terug te keren naar de fysieke manier  

van 2021. Op die manier kunnen "mensen thuis blijven. Ze  

kunnen samen eten met hun gezin", en nog steeds effectief zijn, 

zegt Felch.

 
Sta in het moment met technologie
Hoewel Dell Technologies, net als veel bedrijven, al een 

aanzienlijk aantal werknemers had die fulltime of af en toe vanuit 

huis werkten, benadrukte de pandemie het drastische verschil 

tussen 'af en toe' en 'maandenlang fulltime'. 

"Het stond niet in onze roadmap om te zeggen: 'Laten we iedereen 

in staat stellen om thuis te werken.' Maar net als elke andere 

IT-organisatie kwamen we samen en maakten we dat toch 

mogelijk", zegt Felch. 

  

In tegenstelling tot de gecontroleerde IT-omgeving van een 

centraal kantoor, kan 'thuis' van alles betekenen: één 

desktopcomputer die ook wordt gebruikt voor thuisgebruik, 

gamen en Zoomen met oma en opa; een flat met vijf huisgenoten, 

vijf laptops en een onstabiele draadloze router; geen 

internetverbinding, behalve een mobiele hotspot. "Iedereen heeft 

een andere omgeving. We moeten achterhalen hoe ze succesvol 

kunnen zijn in hun werk", zegt Felch.

De data van Dell weerspiegelt ook verbeterde 

werkomstandigheden, waaronder minder stress 

en betere verbindingen met collega's. Zo 

rapporteert meer dan de helft van de 

organisaties die een 'hybride' werkmodel 

implementeren, namelijk door een combinatie 

van werken op kantoor en werken op afstand in 

de planning van werknemers te integreren, een 

verhoogde tevredenheid en welzijn van 

werknemers (zie afbeelding 1).

Hoewel veel ervaren managers niet vertrouwd zijn met 

de gedistribueerde werkplek, omdat ze vinden dat ze mensen 

beter kunnen managen wanneer ze ze kunnen zien, zegt Braier dat 

dat een mythe is. "Het percentage werknemers dat je op een 

bepaald moment kunt zien, is zeer klein. Als je werk uitvoert met 

behulp van virtuele samenwerkingstools, kun je enorme 

hoeveelheden data verzamelen en kun je veel beter begrijpen hoe 

het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd door die data te delven."

 

Managers bij een organisatie kunnen de metadata die zijn 

gemaakt op samenwerkingsplatforms gebruiken om het algehele 

patroon te zien van welke werknemers samenwerken en welke 

worden buitengesloten, welke werknemers vergaderingen leiden 

en wie ze bijwonen. Ze kunnen bijhouden of diverse groepen en 

belangen worden vertegenwoordigd in alle relevante teams, 

waardoor de organisatiedoelstellingen voor diversiteit, gelijkheid 

en inclusiviteit worden gestimuleerd. Het volgen van de metadata, 

in plaats van het volgen van individuele activiteiten, houdt data 

mining anoniem, terwijl leidinggevenden de algehele status van 

hun verspreide werknemers in de gaten kunnen houden.

Black Friday is bij Dell, net als voor veel retailers, de grootste 

verkoopdag van het jaar. Het was altijd een evenement met veel 

stress en fysieke aanwezigheid in 'war rooms' over de hele 

wereld om de prestaties van elke individuele aanbieding te volgen 

en erop te reageren. Honderden werknemers werkten de hele 

dag en nacht tijdens het evenement. De Chief Digital and Chief 

" Het stond niet in onze roadmap om te zeggen:  
'Laten we iedereen in staat stellen om thuis  
te werken.' Maar net als elke andere  
IT-organisatie kwamen we samen en  
maakten we dat toch mogelijk".

  Jen Felch, Chief Digital Officer en  
Chief Information Officer, Dell Technologies

52%
van de IT-besluitvormers werkt momenteel 
de helft van hun tijd op afstand, terwijl 63% 

idealiter op die manier zou willen 
werken.

Bron: Dell Technologies: 'Werk waar 
je wilt: De werkplek van de toekomst 

mogelijk maken', 2021
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Afbeelding 2  

Zorgen over werken op afstand  
IT-besluitvormers die denken over het mogelijk  
maken een 'werk waar je wilt'-model, hebben 
meerdere zorgen.

Medewerkers moeten productief blijven 

48%

Medewerkers op afstand toegang bieden tot alle applicaties 
en documenten die ze nodig hebben

43%

39%

Ervoor zorgen dat alle medewerkers voelen dat ze ergens 
bij horen 

De mogelijkheid om te schalen wanneer dat nodig is

36%

Apparaten voor eindgebruikers leveren aan medewerkers 
op afstand 

35%

Bron: 'Werken waar je wilt: De werkplek van de toekomst mogelijk maken'.  

Dell Technologies in samenwerking met Intel en VMware, op basis van een  

enquête onder 2000 IT-besluitvormers wereldwijd, juni 2021 

Oude kantoorruimte opnieuw ontwerpen 

27%

IT-support op afstand bieden 

49%

De organisatie beveiligen

50%

BUSINESS LAB PODCAST Dell CTO John Roese beschrijft 
de noodzaak van automatisering in bedrijfsvoering en de balans 
tussen mens en machine die nodig is om het te laten werken.

Braier van Deloitte zegt dat bedrijven werknemers kunnen helpen 

dat succes te behalen door een bepaalde mate van investering te 

doen in de thuiscomputingomgeving van hun werknemers. Het 

kan misschien wel zo eenvoudig zijn als een nieuwe Wi-Fi-router 

of een subsidie voor betere internettoegang, "om alles gelijk te 

trekken en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot 

dezelfde apparatuur." 

 

De meeste bedrijven hebben bepaalde virtuele samenwerkingstools 

in gebruik genomen, zegt Braier, maar veel bedrijven hebben niet de 

juiste tools of weten niet hoe ze effectief moeten worden ingezet. 

"Mensen gebruiken vaak te weinig asynchrone tools, zoals 

groepsberichten of het samen maken en bewerken van documenten 

wanneer dat uitkomt in plaats van opeenvolgend zoals in het 

verleden, "omdat het een nieuwe manier van werken is", zegt hij. 

"Een teken dat een organisatie dit mogelijk doet, is als medewerkers 

nog steeds e-mail gebruiken op pre-pandemie-niveau, in  

plaats van veel van deze communicatie over te zetten naar 

samenwerkingsplatforms. Dit leidt tot veel inefficiëntie en brengt 

ook onnodige lasten met zich mee voor het personeel." 

De gedistribueerde IT-architectuur vormt ook unieke risico's op 

het gebied van cyberbeveiliging, zegt John Scimone, Chief 

Security Officer van Dell. "Organisaties hadden werknemers die 

hun bedrijfslaptops en bedrijfssystemen buiten hun traditionele 

beveiligingsgrenzen gebruikten", zegt hij. "Veel organisaties zijn 

nooit vanaf de basis ontworpen met het oog op een zeer mobiel 

personeelsbestand." 

Uit onderzoek van Dell blijkt dat 

cyberbeveiliging hoog op het lijstje 

staat van IT-besluitvormers die een 

hybride werksituatie overwegen  

(zie afbeelding 2).

  

Het nieuwe paradigma vereist  

dat iedereen, niet alleen IT, 

verantwoording neemt voor 

beveiliging. IT kan iedereen trainen 

om veilig een VPN te gebruiken, hun thuisnetwerken te beveiligen 

en veiligheidsrisico's op reis te detecteren en te vermijden, maar 

het begint met een cultuur waarin "beveiliging een taak van 

iedereen is", zegt Scimone. Hij voelt zich aangemoedigd door hoe 

werknemers van Dell de uitdaging aangaan, bijvoorbeeld door 

duizenden phishing-aanvallen te melden en vaardig te worden in 

het herkennen ervan.

BUSINESS LAB 
PODCAST John 
Scimone van Dell 
bespreekt de rol van 
werknemers bij het 
beschermen van 
hun bedrijf tegen 
cyberaanvallen.

https://www.delltechnologies.com/nl-nl/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/nl-nl/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
https://www.technologyreview.com/2021/12/13/1041888/to-accelerate-business-build-better-human-machine-partnerships/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/


6  MIT Technology Review Insights

De cultuur aanpassen aan de behoeften 
een veranderde wereld
De afdeling Human Resources van Dell denkt zorgvuldig na over 

het behoud van de stappen die als gevolg van de pandemie zijn 

gezet met betrekking tot geïnvesteerd eigen vermogen, geboden 

inclusiviteit en het aanbieden van meerdere manieren om te 

werken en bij te dragen en leiding te geven.

 

"De zorg: 'als ik niet word gezien, word ik misschien niet gehoord',  

is bekend", zegt Saavedra. "We hebben ervoor gezorgd 

dat dat niet het geval is, maar dat vergt elke dag een 

doordachte, toegewijde inzet van onze leiders en 

onze processen om ervoor te zorgen dat we 

zichtbaarheid creëren in die kansen."

 

Tegelijkertijd moeten werknemers die vanuit 

huis werken manieren vinden om hun tijd 

'weg van kantoor' af te bakenen om hun 

persoonlijke verplichtingen de tijd en aandacht 

te geven die ze verdienen, en managers moeten 

hen dat laten doen, zegt Saavedra. "Mensen willen nu 

keuzes. Ze willen flexibiliteit. Ze willen een gevoel van 

verbondenheid en inclusiviteit en zoeken een 

omgeving die voor iedereen werkt."

Sterker nog, de toekomst wordt door werknemers gedreven, 

bevestigt Saavedra. "De markt voor werk staat op springen, dus 

als we niet denken over hoe we die flexibele omgeving kunnen 

creëren en de behoeften van de functie en het individu niet 

begrijpen en ze niet bij elkaar brengen, blijven bedrijven achter  

bij de rest."

  

De uitgebreide mogelijkheden van Dell om virtueel 

samen te werken toonden hun waarde toen de 

tweede golf van de pandemie in 2021 India trof, 

waar het bedrijf een grote aanwezigheid heeft 

en waar werknemers urgente en directe 

zorgen hadden. "Ze hadden het gevoel: 'Hoe 

kunnen we onze collega's helpen? Hoe kunnen 

we onze vrienden helpen? Hoe kunnen we onze 

gezinnen helpen terwijl we zoeken naar 

beademingsapparatuur?'" Felch kijkt hier op terug.  

In slechts een paar weken vormden zij projecten om 

gemeenschappen in nood te helpen verbinden met 

hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur en ziekenhuisbedden. 

"Het was fenomenaal hoe mensen hun steentje konden bijdragen", 

zegt Felch. "Ik weet niet of we dit net zo succesvol hadden 

kunnen doen als we het gevoel hadden dat we eerst met 

iedereen zouden moeten samenkomen om alles te bespreken." 

" Veel organisaties zijn 
nooit vanaf de basis 
ontworpen met het 
oog op een zeer mobiel 
personeelsbestand." 

  John Scimone, Chief Security Officer, 
Dell Technologies

86%
van IT-besluitvormers is het ermee eens 

dat alle organisaties een 'werk waar je 
wilt'-mentaliteit moeten toepassen.

Bron: Dell Technologies: 'Work from 
anywhere: De werkplek van de  

toekomst mogelijk maken', 2021

BUSINESS LAB PODCAST Jen Felch en Jenn Saavedra, 
beide van Dell, bespreken de nodige cultuurverschuiving 
terwijl bedrijven zich richten op hun mensen. 

https://www.technologyreview.com/2021/12/08/1041368/the-employee-driven-future/
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79%79%79%

Het bouwen van een flexibele 
werkomgeving voor alle 
werknemers, zowel persoonlijk 
als op afstand, gebeurt niet 
zonder zorgvuldige planning 
en uitvoering. Tips om aan de 
slag te gaan:

1. Vertrouw dat werknemers 
weten wanneer en waar ze het meest 
productief kunnen zijn, om de klus te 
klaren en om de behoeften en 
prioriteiten van de werkgever te 
respecteren.

2. Biedt een betrouwbare 
infrastructuur voor 
technologie, data en 
communicatie voor alle 
werknemers, ongeacht hun locatie, 
inclusief het aanbieden en 
onderhouden van consistente  

en veilige hardware- en software,  
hulp bij internetverbinding en 
thuisnetwerkinstellingen. 

3. Maak effectief gebruik van 
samenwerkingstools 
mogelijk. Organiseer trainingen 
zodat iedereen begrijpt hoe ze deze 
tools kunnen gebruiken en hoe ze 
kunnen helpen, en houd bij welke tools 
te weinig worden gebruikt 
(bijvoorbeeld chatfuncties of 
gezamenlijke documentontwikkeling).

4. Zorg voor volledige inclusie 
in hybride gebeurtenissen. 
Zelfs wanneer sommige aanwezigen 
zich op een centrale locatie bevinden, 
is iedereen wellicht meer betrokken als 
een vergadering volledig via een 
samenwerkingstool wordt gehouden, 
zodat iedereen 'gelijke 

beschikbaarheid' heeft en toegang 
heeft tot whiteboard- en chatfuncties. 
Dit werkt beter dan wanneer 
sommigen de vergadering 'bijwonen'  
in een vergaderruimte via de laptop 
van iemand anders.

5. Zet persoonlijke 
aanwezigheid optimaal in. In 
plaats van willekeurig bepaalde dagen 
te kiezen om 'op kantoor' te zijn, kunt u 
mensen samenbrengen met specifieke 
intenties, zoals het starten van een 
nieuw initiatief of het introduceren van 
nieuwe werknemers. 

Vijf geheimen voor een  
effectieve werkomgeving
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waaronder artikelen, rapporten, infografieken, video's en podcasts. En via het groeiende MIT Technology Review Global 
Insights Panel heeft Insights ongeëvenaarde toegang tot senior managers, innovators en ondernemers over de hele wereld 
voor enquêtes en diepgaande interviews. 
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