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HYBRIDE WERKEN
Leeswijzer

Dit document waarin verschillende thema’s binnen hybride werken zijn uitgewerkt, is interactief. Op 
de volgende pagina staat een figuur met alle opgenomen onderwerpen. Pagina 3 is de ‘echte’ 
startpagina: een introductie van hybride werken. Vanaf pagina 3 kan je doorklikken naar de volgende 
pagina en/of naar specifieke onderwerpen. Dit doe je door op de pijlen of op de pictogrammen te 
klikken. Op deze manier vind je de informatie waar je op dat moment naar op zoek bent en vragen 
over hebt. Het is dus niet een document dat van voor naar achter wordt gelezen. Door deze opzet 
wordt op sommige pagina’s informatie herhaald.
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HYBRIDE WERKEN

Tot begin 2020 was het uitgangspunt dat de VU voor medewerkers op de campus binnen haar gebouwen een verantwoorde 
werkomgeving ter beschikking stelt. We werkten ‘op het werk’. Over thuiswerken werden wel afspraken gemaakt op individuele basis, 
maar in principe werkten alle medewerkers op de VU. Thuiswerken was niet structureel ingebed in de werkwijze voor de organisatie, 
dan wel in een vorm van geregeld thuiswerkbeleid.

Als gevolg van Corona in 2020 is dit razendsnel en noodgedwongen veranderd. We zijn aan het ervaren en leren wat de voordelen, 
nadelen en kansen van thuiswerken zijn. Deze ervaringen stimuleren ons om het niet als een incident te beschouwen, maar als een kans
om opnieuw de relatie tussen werk, werkplek en werk-privébalans vorm te geven. Dit zien we terug in de antwoorden van de 
Coronamonitor: een meerderheid van de medewerkers geeft aan ook post-corona meer en structureel thuis te willen werken. Kortom 
er is een wens tot hybride werken: deels op de VU en deels thuis, of op een andere locatie. Dit is aanleiding geweest om het hybride 
werken binnen de VU vorm te geven. De ambitie van het hybride werken is om een werkomgeving te creëren die de werkprocessen van 
de medewerkers op verschillende werklocaties ondersteunt.

Doelen hybride werken
De VU faciliteert het hybride werken om onderstaande doelen te realiseren:
1. Medewerkers te faciliteren in hun wens om ook na de coronacrisis thuis te werken (zie uitkomsten Coronamonitor)
2. Een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VU (door minder reisbewegingen)
3. Slimmer gebruik te maken van de beschikbare ruimte op de campus

Volgende pagina

Om deze doelstellingen te realiseren streven we ernaar dat VU-
medewerkers na de coronacrisis gemiddeld twee dagen per week 
thuiswerken. Dit sluit aan bij de wensen van medewerkers 
(Coronamonitor van juni 2020).

Ontwikkeling
Gelukkig kunnen we in de uitwerking van hybride werken
voortbouwen op een bestaande context en reeds opgedane 
ervaringen. Sinds de start van de herontwikkeling van de campus 
rond 2010 maken we al gebruik van een Activiteit Gerelateerde 
Werkomgeving. Hierbij is het delen van de werkomgeving, de 
diverse werkplektypen, en het faciliteren van multifunctioneel 
gebruik uitgangspunt. Met een hybride manier van werken wordt 
met de thuiswerkplek (of andere werkplek onderweg of elders) een 
extra werkplektype toegevoegd aan de werkomgeving.

https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/coronamonitor
https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/coronamonitor
https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/coronamonitor
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…mij als 
medewerker

…mij als 
leidinggevende

…ons als team

Hybride werken binnen de VU
Om het hybride werken binnen de VU vorm te geven, spelen er nog veel vragen over de exacte invulling hiervan. De komende periode
gaan we experimenteren en leren om deze vragen te beantwoorden. Dit document is opgesteld om de VU medewerker alvast te 
voorzien van de beschikbare informatie en zal de komende periode verder worden aangevuld met de resultaten van de eerste 
ervaringen.

Wat betekent hybride werken voor jou?
Wat we al wel weten is dat het hybride werken van invloed is op de manier van werken van de medewerker, maar ook als 
leidinggevende en team vraagt dit aandacht. Klik voor meer informatie op onderstaande pictogrammen.

Vorige pagina

HYBRIDE WERKEN

Volgende pagina
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…mij als 
medewerker

De VU faciliteert de medewerker, ongeacht waar deze aan het werk is. Dit kan op de VU campus zijn, 
maar ook thuis, onderweg of elders. Als medewerker heb je hierbij de vrijheid om de werklocatie te 
kiezen die op dat moment het beste past. Tot voor kort kozen we op basis van de activiteit een 
passende werkplek op de VU. Bij hybride werken kun je ook een passende werklocatie kiezen, dus 
ook thuis of onderweg. Deze vrijheid in werken op verschillende werklocaties, vraagt naast het 
faciliteren van de werkplek ook om een andere organisatie van het werk. Ook spelen vragen als: hoe 
wordt nog invulling gegeven aan het ontmoeten van collega’s en het organiseren van vergaderingen?

Meer lezen? Bekijk dan het Toekomstperspectief hybride werken.

Terug naar menu

Integrale aanpak
Hybride werken gaat verder dan alleen het inrichten van een goede thuiswerkplek. Het betekent een verandering in de organisatie, in 
manier van werken, cultuur en leiderschap en structuur en aansturing. Hybride werken draait vooral om een goed samenspel van 
werkprocessen, onderlinge afspraken, ondersteunende faciliteiten en werkplekken en keuzes in het gebruik en afwisseling van de 
werkplekken op de campus en thuis of elders. Daarbij dienen de medewerkers optimaal gefaciliteerd te worden vanuit IT, huisvesting 
en HRM om op verschillende plekken in verbondenheid met collega’s hun werk te kunnen doen.

Wat betekent hybride werken voor jou?
Hybride werken betekent wat voor de manier van werken van de medewerker, maar ook als leidinggevende en team vraagt dit 
aandacht. In dit document wordt vanuit elk van deze perspectieven informatie verstrekt over hoe invulling te geven aan hybride werken
en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

HYBRIDE WERKEN VOOR DE MEDEWERKER

Volgende pagina

Onderwerpen hybride werken
In dit document wordt verder ingezoomd op hybride werken, hoe hier invulling aan te geven en welke onderwerpen en 
aandachtspunten hierin van belang zijn. Op de volgende pagina worden de onderwerpen van hybride werken geïntroduceerd en kun je 
per onderwerp meer informatie vinden. Dit is een levend document. De komende periode wordt geëxperimenteerd met hybride 
werken. De ervaringen zullen in dit document worden verwerkt.

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/931bdc15-21b1-48ea-b367-d6c66dd3b538/Hybride%20werken%20-%20toekomstperspectief.pdf
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…mij als 
leidinggevende

Integrale aanpak
Hybride werken gaat verder dan alleen het inrichten van een goede thuiswerkplek. Het betekent een verandering in de organisatie, in 
manier van werken, cultuur en leiderschap en structuur en aansturing. Hybride werken draait vooral om een goed samenspel van 
werkprocessen, onderlinge afspraken, ondersteunende faciliteiten en werkplekken en keuzes in het gebruik en afwisseling van de 
werkplekken op de campus en thuis of elders. Daarbij dienen de medewerkers optimaal gefaciliteerd te worden vanuit IT, huisvesting 
en HRM om op verschillende plekken in verbondenheid met collega’s hun werk te kunnen doen.

Wat betekent hybride werken voor jou?
Hybride werken betekent wat voor de manier van werken van de medewerker, maar ook als leidinggevende en team vraagt dit 
aandacht. In dit document wordt vanuit elk van deze perspectieven informatie verstrekt over hoe invulling te geven aan hybride werken
en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

HYBRIDE WERKEN VOOR DE LEIDINGGEVENDE

Bij hybride werken hebben medewerkers de keuze om op de campus, thuis of onderweg te werken. 
Wederzijds vertrouwen is hierbij van groot belang. Doordat we elkaar niet meer dagelijks op de 
campus treffen, is het soms lastig om te volgen wat collega’s aan het doen zijn en hoeveel tijd zij aan 
hun taken besteden. Daarnaast zal de thuiswerkplek als volwaardige werkplek geaccepteerd moeten 
worden. Hybride werken kan alleen goed functioneren als medewerkers en leidinggevenden over en 
weer duidelijk zijn over de werkafspraken en hierbij wederzijds ruimte en vertrouwen geven om naar 
eigen inzicht hun werk in te richten, daarbij een passende werkplek te kiezen en de afspraken na te
komen.

Meer lezen? Bekijk dan het Toekomstperspectief hybride werken.

Terug naar menu

Onderwerpen hybride werken
In dit document wordt verder ingezoomd op hybride werken, hoe hier invulling aan te geven en welke onderwerpen en 
aandachtspunten hierin van belang zijn. Op de volgende pagina worden de onderwerpen van hybride werken geïntroduceerd en kun je 
per onderwerp meer informatie vinden. Dit is een levend document. De komende periode wordt geëxperimenteerd met hybride 
werken. De ervaringen zullen in dit document worden verwerkt.

Volgende pagina

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/931bdc15-21b1-48ea-b367-d6c66dd3b538/Hybride%20werken%20-%20toekomstperspectief.pdf
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…ons als team

Integrale aanpak
Hybride werken gaat verder dan alleen het inrichten van een goede thuiswerkplek. Het betekent een verandering in de organisatie, in 
manier van werken, cultuur en leiderschap en structuur en aansturing. Hybride werken draait vooral om een goed samenspel van 
werkprocessen, onderlinge afspraken, ondersteunende faciliteiten en werkplekken en keuzes in het gebruik en afwisseling van de 
werkplekken op de campus en thuis of elders. Daarbij dienen de medewerkers optimaal gefaciliteerd te worden vanuit IT, huisvesting 
en HRM om op verschillende plekken in verbondenheid met collega’s hun werk te kunnen doen.

Wat betekent hybride werken voor jou?
Hybride werken betekent wat voor de manier van werken van de medewerker, maar ook als leidinggevende en team vraagt dit 
aandacht. In dit document wordt vanuit elk van deze perspectieven informatie verstrekt over hoe invulling te geven aan hybride werken
en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

HYBRIDE WERKEN VOOR HET TEAM

Terug naar menu

Onderwerpen hybride werken
In dit document wordt verder ingezoomd op hybride werken, hoe hier invulling aan te geven en welke onderwerpen en 
aandachtspunten hierin van belang zijn. Op de volgende pagina worden de onderwerpen van hybride werken geïntroduceerd en kun je 
per onderwerp meer informatie vinden. Dit is een levend document. De komende periode wordt geëxperimenteerd met hybride 
werken. De ervaringen zullen in dit document worden verwerkt.

De mogelijkheid om te werken vanuit verschillende locaties, resulteert in dat je collega’s niet meer 
standaard dagelijks tegenkomt op de campus. Hybride werken vraagt daarom om extra afspraken 
met jouw team over hoe je de ontmoeting met elkaar blijft faciliteren. Daarnaast dient het team 
gezamenlijke afspraken te maken over het gebruik van de werkomgeving op de campus. Hybride 
werken borduurt voort op het Activiteit Gerelateerd Werkconcept, waar gedeeld gebruik van de 
verschillende type werkplekken het uitgangspunt blijft.

Meer lezen? Bekijk dan het Toekomstperspectief hybride werken .

Volgende pagina

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/931bdc15-21b1-48ea-b367-d6c66dd3b538/Hybride%20werken%20-%20toekomstperspectief.pdf


7 Vrije UniversiteitVrije Universiteit

HYBRIDE WERKEN

Werkplekken

Afspraken maken Verbinding

Vergaderen en 
samenwerken

HYBRIDE WERKEN

Hybride werken kent meerdere onderdelen en aandachtspunten. Deze zijn samengevat in vier onderwerpen. Klik op het onderwerp 
voor meer informatie en de subonderwerpen.

Terug naar menu
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De thuiswerkplek De werkplek 
onderweg

Werkplekken 
op de campus

Terug naar menu

HYBRIDE WERKEN – WERKPLEKKEN

De afgelopen jaren heeft de VU geïnvesteerd in een Activiteit Gerelateerde Werkomgeving, waarin we werkplekken delen en 
medewerkers kunnen kiezen uit verschillende werkplektypen voor geconcentreerd werken, gepland of ongepland overleg, onderwijs, 
etc. Bij hybride werken wordt de thuiswerkplek en de werkplek onderweg een extra keuzemogelijkheid. Maar hybride werken gaat 
verder dan alleen het inrichten van een goede thuiswerkplek. Het draait om een goed samenspel van onderlinge afspraken, 
ondersteunende faciliteiten en werkplekken en keuzes in het gebruik en afwisseling van de werkplekken op de campus en thuis of 
elders. Via onderstaande knoppen leer je meer over deze werkplekken in de hybride werkomgeving.
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Werkplekken op de campus
Werken op de campus is nog steeds onderdeel van het hybride werken, echter is de 
reden waarom je naar de campus komt mogelijk anders dan voorheen. In een hybride 
werkomgeving werk je op meerdere werklocaties en maak je op basis van je 
werkactiviteit de keuze waar je dat doet. Stel jezelf daarom de vraag: waarvoor ga ik 
naar de campus?

Op de campus blijft het Activiteit Gerelateerd Werken het uitgangspunt en blijven we 
werkplekken delen. Als medewerker heb je de keuze uit verschillende typen 
werkplekken, afgestemd op de activiteit: onderwijs geven, bureauwerk, vergaderen, 
etc. 

We delen werkplekken om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk met elkaar te 
benutten. Werkplekken worden nog steeds niet aan medewerkers toegewezen, tenzij 
het type werk of het gebruik van specifieke faciliteiten niet anders toelaat. Online of 
hybride overleggen wordt net zo ‘gewoon’ als een fysiek overleg. Onderwijs wordt 
gegeven vanuit onderwijsplekken. Hierbij spreiden we de bezetting over de week en 
verminderen we reisbewegingen. 

Wat heb ik nodig? 
Bricks

• Een werkomgeving welke voor verschillende activiteiten verschillende werkplekken 
biedt. 

Behaviour
• Afspraken over gedeeld werkplekgebruik door middel van het kiezen van een 

werkplek die past bij de activiteit die je op dat moment gaat uitvoeren.

Bytes
• De mogelijkheid om op elke werkplek te werken vraagt om de juiste en flexibele IT 

voorzieningen. 

HYBRIDE WERKEN – WERKPLEKKEN OP DE CAMPUS

• Meer informatie over de IT voorzieningen op de campus vind je op deze pagina.
• Meer informatie over het gebruik van de AV voorzieningen op de campus, vind je 

op deze pagina.
• Meer weten over de producten en diensten op de campus? Bekijken dan de 

Producten Diensten Catalogus VU Campus.

Links

• Elke eenheid heeft vanuit het programma Hybride Werken huisvestingsadviseur 
toegewezen gekregen om begeleiding te bieden in het opstellen van een plan 
hybride werken bij de eenheid en voor de werkomgeving op de campus.

• Vanuit het programma Hybride Werken is per eenheid een keuzebudget 
beschikbaar gesteld, waarmee de eenheid voorzieningen kan aanschaffen om het 
hybride werken op de campus te ondersteunen.

• Elke eenheid krijgt de kans om te experimenteren met verschillende Proof of 
Concept faciliteiten die het Hybride Werken op de campus ondersteunen.

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Hybride vergaderen 

Gerelateerde onderwerpen

Wat kan ik zelf doen?
Op individueel niveau kun je als medewerker jezelf de vraag stellen: waarvoor kom ik 
naar de VU campus? Is dit bijvoorbeeld om geconcentreerd te werken, te overleggen of 
voor het contact met collega’s? Zorg dan dat je de dagen of dagdelen dat deze 
activiteiten in je agenda gepland staan, op de campus bent. Op de campus kan je 
vervolgens nagaan welke werkplek het beste past bij je activiteit en welke afspraken je 
daarover op teamniveau of met je leidinggevende kan maken. Als gedeeld 
werkplekgebruik en activiteit gerelateerd werken nog niet de norm zijn binnen jouw 
team, kan je alvast beginnen met het volgende:

• Het kiezen van een werkplek op de campus, welke aansluit bij je activiteiten van die 
dag.

• Je aanwezigheid communiceren, bijvoorbeeld in je Outlookagenda.
• Digitaal bereikbaar zijn voor collega’s die niet op de campus zijn.
• Een clean desk policy hanteren, door je werkplek op de campus opgeruimd en 

schoon achter te laten

Terug naar menu Werkplek

https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/audiovisuele-middelen-audiovisueel-centrum-avc
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/00821d96-1403-46c5-9019-cc414fa984e0/Producten-%20en%20dienstencatalogus%20FCO.pdf
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De thuiswerkplek
De hybride werkomgeving bestaat uit de werkplek op de campus, thuis en elders. Dat 
betekent dat er gedeeltelijk thuis wordt gewerkt, als dat wat betreft de werkzaamheden 
passend, wenselijk en haalbaar is en iemands thuissituatie dat toelaat. Een goede 
thuiswerkplek wordt nog belangrijker nu thuiswerken een structurele plek krijgt in het 
werken bij de VU. Wie door (persoonlijke) omstandigheden niet thuis kan werken, kan 
gebruik maken van de werkplek op de campus. 

Wat heb ik nodig?
Bytes

• VU mobiele devices, die je zowel thuis als op de campus kan gebruiken, zodat je 
overal kunt werken, makkelijk kunt wisselen tussen werkplekken en eenvoudig en 
veilig toegang hebt tot documenten en informatie.  Waaronder een laptop, 
randapparatuur, mobiele telefoon, software.

Bricks
• Regelingen en voorzieningen om ook thuis een arbo-conforme en ergonomische 

werkplek in te richten. 

Behaviour
• Trainingen om thuis of elders slim en veilig met informatie en bestanden om te 

gaan. 
• Vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker.
• Afspraken over vindbaarheid, bereikbaarheid en ontmoeting.

Wat kan ik zelf doen?
Op individueel niveau is het van belang om aandacht te besteden aan het maken van 
afspraken met jezelf en je leidinggevende om de werk-privé balans op orde te houden 
in de thuiswerksituatie. Dit zal ter sprake komen in het gesprek met je leidinggevende, 
maar ga vast na welke grenzen je hier eventueel in wilt hanteren of naar welke 
vrijheden je op zoek bent. Denk bijvoorbeeld aan de grens om na 18u niet meer te 
werken. Of juist de vrijheid willen hebben om ‘s middags de kinderen van school te 
kunnen halen en ‘s avonds nog wat werk te verrichten.

Terug naar menu Werkplek

HYBRIDE WERKEN – DE THUISWERKPLEK

• De Checklist beeldschermwerk thuis helpt je controleren of je thuiswerkplek goed 
is ingedeeld.

• Thuiswerkvoorzieningen: IT apparatuur, bureaustoel en vergoeding voor een 
bureau en bureaulamp

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Hybride vergaderen
• Verbinding

Gerelateerde onderwerpen

Voor je thuiswerkplek biedt de VU je een internetvergoeding en de benodigde 
voorzieningen om de werkplek in te richten. Voor het kiezen van je thuiswerkplek en de 
invulling van je thuiswerkdag ben je verder zelf verantwoordelijk en hierbij kunnen de 
volgende tips je mogelijk verder helpen:

• Zorg voor een comfortabele werkplek; voldoende daglicht, de mogelijkheid om naar 
buiten te kijken, groen en eventueel kunst.

• Beperk verstoring van omgevingsfactoren op je thuiswerkplek.
• Houd rekening met de werk-privé balans, door bijvoorbeeld de thuiswerkdag af te 

sluiten met een wandeling of door niet in de woonkamer of aan de eettafel te 
werken.  

• Ga voor jezelf na welke activiteiten je graag thuis uitvoert en voor welke activiteiten 
je naar kantoor komt, om deze vervolgens te bespreken en op te nemen in 
afspraken met je leidinggevende en je team.

Bricks
• Kijk op de pagina Inrichting thuiswerkplek voor meer informatie over de 

thuiswerkvoorzieningen (incl. voorwaarden) en tips hoe de thuiswerkplek in te 
richten.
Bytes

• Voor meer informatie over de IT ondersteuning van de thuiswerkplek, bekijk de 
informatie op AskIT.

• Behaviour
• Bekijk via de algemene informatiepagina voor Hybride Werken hoe je nog 

prettiger hybride kunt werken.

Links

https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/inrichting-en-gebruik-thuiswerkplek
https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/inrichting-en-gebruik-thuiswerkplek
https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/inrichting-en-gebruik-thuiswerkplek
https://askit.vu.nl/tas/public/ssp/
https://vu.nl/nl/medewerker/aan-het-werk/hybride-werken-bij-de-vu
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De werkplek onderweg
Naast werken op de campus en thuis, biedt het hybride werken concept binnen de VU 
ook de mogelijkheid om onderweg of elders te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de trein, op het station, bij een samenwerkingspartner of in een koffietentje. Voor jou 
als medewerker betekent dit een extra mate van flexibiliteit in het indelen van je 
agenda. Heb je een afspraak buiten deur aan het eind van de middag en wil je daarna 
nog een aantal mailtjes sturen? Dit kan dan bijvoorbeeld op de locatie van je afspraak, 
zodat je bij thuiskomst je werk hebt afgerond. Daarnaast biedt het voordelen om je 
reistijd als werktijd te kunnen benutten. Naast het werken op je laptop in de trein, 
bestaat dit ook uit het wandelend overleggen.

Wat heb ik nodig?
Bytes

• VU mobiele devices die je zowel thuis, elders als op de campus kan gebruiken. Zodat 
je overal kan werken, makkelijk kan wisselen tussen werkplekken en eenvoudig en 
veilig toegang hebt tot documenten en informatie.

• IT voorzieningen: laptop, mobiele telefoon, software.

Behaviour
• Trainingen om thuis of elders slim en veilig met informatie en bestanden om te 

gaan. 
• Vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker en afspraken over werken thuis, 

op de campus of elders.
• Afspraken met je team over je vindbaarheid en bereikbaarheid

Wat kan ik zelf doen?
Als medewerker kan je al aan de slag gaan met het experimenten van werken op andere 
locaties dan thuis of op de campus. Kijk bijvoorbeeld naar de afspraken in je agenda en 
je to-do list, welke overleggen kunnen wandelend telefonisch? Welke acties zijn 
geschikt om onderweg in de trein uit te voeren? Hoe bevalt dit, sluit dit aan op je 
werkzaamheden en welke voorzieningen mis je hier mogelijk nog voor? Neem dit mee 
naar je gesprek met je leidinggevende.

Terug naar menu Werkplek

HYBRIDE WERKEN – DE WERKPLEK ONDERWEG

• Reiskostenvergoeding

Links

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Hybride vergaderen
• Verbinding

Gerelateerde onderwerpen

https://vu.nl/nl/medewerker/declaraties-en-reiskosten/vergoeding-woon-werkverkeer-in-de-coronasituatie
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Afspraken team
Leidinggeven 

in een hybride 
werkomgeving

Afspraken 
medewerker 

leidinggevende

Terug naar menu

HYBRIDE WERKEN – AFSPRAKEN MAKEN

De VU heeft de ontwikkeling ingezet naar het hybride werken. Medewerkers van de VU kunnen in een hybride werksituatie kiezen uit
verschillende typen werkplekken op de campus én de thuiswerkplek (of een werkplek op een andere locatie). Een van de 
succesfactoren van hybride werken is het maken van goede afspraken tussen medewerkers en leidinggevenden, en afspraken binnen
teams.
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Afspraken medewerker en leidinggevende
De VU heeft de ontwikkeling ingezet naar het hybride werken. Medewerkers van de VU 
kunnen in een hybride werksituatie kiezen uit verschillende typen werkplekken op de 
campus én de thuiswerkplek (of een werkplek op een andere locatie). Een van de 
succesfactoren van hybride werken is het maken van goede afspraken tussen 
medewerkers en leidinggevenden, en afspraken binnen teams.

Het doel van afspraken is het faciliteren van medewerkers in het werken op de plek die 
het beste past bij de wensen en taken, zonder dat dit ten koste gaat van prestaties, 
verbondenheid en de samenwerking en communicatie met de leidinggevenden en de 
teamleden. Er is geen one size fits all oplossing, die voor alle medewerkers past. 
Daarvoor zijn er te veel verschillen in VU-medewerkers, zoals in het type taken waaruit 
het werk bestaat, de mate van samenwerking en communicatie die nodig zijn voor 
goede prestaties of de thuissituatie. De VU zet daarom op dit moment niet in op 
organisatie brede afspraken over Hybride Werken, maar op individuele afspraken 
tussen leidinggevende en medewerker, met afstemming binnen het team, de afdeling 
of de sectie.

Bij structureel thuiswerken moet een leidinggevende voor elke individuele medewerker 
beoordelen of hij op een goede manier kan thuiswerken en daarover in gesprek gaan. 
Naast afspraken met je leidinggevende dien je ook afspraken met je team te maken 
over hoe je met elkaar verbonden blijft, hoe je communiceert en op welke manier je 
bereikbaar bent.

Beleid 
De ervaringen met hybride werken in de komende maanden nemen we mee in de VU-
leidraad over hybride werken. Deze leidraad sluit aan op eventuele afspraken in de cao 
over hybride werken. Tot september 2022 werken we met een tijdelijke leidraad. Alle 
ervaringen die we opdoen, verwerken we in een definitieve leidraad vanaf september 
2022.

AFSPRAKEN MEDEWERKER - LEIDINGGEVENDE

Links

• Tips voor gesprekken met medewerkers over thuiswerken vind je in de 

gespreksleidraad voor leidinggevenden.

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Leidinggeven in een hybride werkomgeving
• Verbinding
• Vergaderen en samenwerken

Gerelateerde onderwerpen

Welke afspraken zijn er nodig?
Onderwerpen waar leidinggevenden en medewerkers afspraken over kunnen maken 
zijn onder meer:
• De combinatie van werken op de campus  en thuis;
• Samenwerking en communicatie;
• Werkdruk;
• Inrichting, voorzieningen en omgeving voor thuiswerken.

Bij het maken van deze afspraken zijn de volgende VU-brede uitgangspunten van 
toepassing:
• De VU streeft ernaar hybride werken waar mogelijk te faciliteren.
• Bij afspraken over hybride werken worden verschillende wensen en belangen 

gewogen.
• Leidinggevende en medewerker bepalen waarover afspraken moeten worden 

gemaakt. 
• Afspraken zijn tijdelijk en worden aangepast als dat nodig is.

Terug naar menu Afspraken maken

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/62ed7649-2196-41b8-8ed5-ab16714fed88/Leidraad%20hybride%20werken%20september%202021-september%202022.pdf
https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/thuiswerken-gespreksleidraad-leidinggevende-medewerker
https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/leidinggeven-op-afstand
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Afspraken met je team
De VU heeft de ontwikkeling ingezet naar het hybride werken. Medewerkers van de VU 
kunnen in een hybride werksituatie kiezen uit verschillende typen werkplekken op de 
campus én de thuiswerkplek (of een werkplek op een andere locatie). Een van de 
succesfactoren van hybride werken is het maken van goede afspraken tussen 
medewerkers en leidinggevenden, en afspraken binnen teams.

Een activiteit gerelateerde werkomgeving op de campus, waarbij uitgegaan wordt van 
het delen van werkplekken en faciliteiten vraagt om afspraken tussen gebruikers. 
Binnen de VU zijn de eenheden zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van 
passende gebruiksafspraken bij de werkomgeving en een regelmatige evaluatie 
daarvan. Naast afspraken over de werkomgeving, vraagt de transitie naar hybride 
werken ook om afspraken over hoe je als team met elkaar in verbinding blijft en elkaar 
ontmoet.

Beleid
Binnen de VU zijn de afdelingen zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken 
over het gebruik van de werkomgeving. De VU-brede werkpleknorm geeft op basis van 
het aantal fte van een afdeling aan hoeveel vierkante meter een afdeling toegewezen 
krijgt. Deze ruimtevlek wordt voorzien met een mix aan werkplekken, welke het 
activiteit gericht werken ondersteunen.

Welke afspraken zijn er nodig?
Bij de afspraken met je team, zijn de volgende onderwerpen van belang:

• Hoe wordt de werkomgeving op de campus gebruikt? Denk hierbij aan afspraken 
over de functie van verschillende type werkplekken, het eventueel toewijzen van 
voorkeursplekken, het gebruik van voorkeurs werkplekken bij afwezigheid en het 
hanteren van een clean desk policy.

Terug naar menu Afspraken maken

AFSPRAKEN MET JE TEAM

• Teamtrainingen Hybride Werken

Links

• Teamtrainingen Hybride Werken
• Elke eenheid heeft vanuit het programma Hybride Werken een 

huisvestingsadviseur toegewezen gekregen, die de eenheid begeleidt in het 
opstellen van een plan voor hybride werken bij de eenheid.

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Verbinding
• Vergaderen en samenwerken

Gerelateerde onderwerpen

• Aanwezigheid op de campus: voor welke activiteiten kom je als team naar de 
campus? Is er behoefte of noodzaak om elkaar op vaste dagen of momenten te 
ontmoeten op de campus? Zijn hier andere oplossingen voor te bedenken? 

• Hoe gaan team overleggen: online, hybride, op de campus, afwisseling in vorm en 
dagen? 

• Bereikbaarheid: zijn er teamafspraken nodig over bereikbaarheid voor bijvoorbeeld 
je interne klanten/studenten? Afspraken over bereikbaarheid binnen het team? 
Welke vorm kies je daarvoor, zoals mail of telefoon? Wat leg je vast in je agenda en 
voor wie stel je je agenda open? 

• Welke afspraken maken we over digitale de vergadercultuur? Bijvoorbeeld camera 
aan en op mute als je niet spreekt.

• Afspraken over inwerken nieuwe collega’s.
• Verbondenheid: hoe blijf je in een hybride werksituatie met elkaar in verbinding? 

Welke oplossingen zijn er te bedenken als je elkaar minder vaak op de campus ziet? 

https://vu.nl/nl/medewerker/aan-het-werk/hybride-werken-bij-de-vu
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Leidinggeven in de hybride werkomgeving
Het aansturen van medewerkers die deels thuis en deels op de campus werken, vraagt 
andere vaardigheden van leidinggevenden. Hoe hou je zicht op prestaties en welzijn en 
hoe zorg je voor sociale cohesie in je team? De ondersteuning van leidinggevenden is 
een belangrijk onderdeel van het programma hybride werken. Daarbij bouwen we 
verder op initiatieven voor leidinggevenden tijdens de coronacrisis.

In een hybride werkvorm is wederzijds vertrouwen van groot belang. Doordat we elkaar 
niet meer dagelijks op de campus treffen, is het soms lastig om te volgen wat collega’s 
aan het doen zijn en hoeveel tijd zij aan hun taken besteden. Daarnaast zal de 
thuiswerkplek als volwaardige werkplek geaccepteerd moeten worden. Hybride werken 
kan alleen goed functioneren als medewerkers en leidinggevenden over en weer 
duidelijk zijn over de werkafspraken en hierbij wederzijds ruimte en vertrouwen geven 
om naar eigen inzicht hun werk in te richten, daarbij een passende werkplek te kiezen 
en de afspraken na de komen

Wat heb ik nodig?
Meer informatie en tips vind je op VU.nl: leidinggeven op afstand. Binnenkort wordt het 
aanbod voor leidinggevenden uitgebreid met o.a. webinars en intervisie.

Terug naar menu Afspraken maken

LEIDINGGEVEN IN DE HYBRIDE WERKOMGEVING

• Op de pagina Leidinggeven op afstand vind je tips over o.a. contact houden 

met je medewerkers, welzijn en resultaatafspraken. 

• Tips voor gesprekken met medewerkers over thuiswerken vind je in de 

gespreksleidraad voor leidinggevenden. 

Links

• Meld je aan voor de intervisie voor leidinggevenden om samen met andere 

leidinggevenden te bespreken waar je tegenaan loopt.  

• Volg de masterclass Tribes van de toekomst door Jitske Kramer in Goodhabitz.

• Lees meer over het balanceren als leidinggevende in coronatijd (en daarna) in 

een whitepaper van o.a. VU-wetenschappers Kilian Wawoe, Jos Akkermans en 

Mark van Vught.

• Fris je kennis op over the Art of Engagement  The Art of Engagement 

toegelicht (vu.nl)

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Verbinding
• Vergaderen en samenwerken

Gerelateerde onderwerpen

Wat kan ik zelf doen?
• Deel en vier successen met elkaar. Wees explicieter in het geven van complimenten.
• Zoek een creatieve manier om aandacht aan verjaardagen, jubilea, etc. te besteden. 
• Houd al je teamleden goed aangesloten. Kijk naast de inmiddels ingeburgerde 

digitale tools ook naar andere creatieve mogelijkheden. Een wandeling met collega’s 
die bij elkaar in de buurt wonen, of kijk of je met je team kunt inschrijven op de VU 
voor zover de richtlijnen dit toelaten. Richt WhatsAppgroepjes in, óók voor niet-
werkgerelateerde zaken.

https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/leidinggeven-op-afstand
https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/leidinggeven-op-afstand
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-954782-16
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/detail.aspx?cid=tcm%3a164-953916-16
https://my.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/27078/tribes-van-de-toekomst.html
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/03b35c96-925b-4690-8e5d-7939189c3173/Balanceren in coronatijd.pdf
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-882966-16
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Terug naar menu

VERGADEREN EN SAMENWERKEN

Tijdens de periode dat we volledig thuis aan het werk waren, hebben we ervaring opgedaan met online vergaderen en online 
samenwerken. Nu we de overgang gaan maken naar hybride vergaderen komt daar naast online en fysiek, een gemixte variant bij. Op 
basis van onze ervaringen en de mogelijkheden die al in beeld zijn onderzoeken we de komende periode wat er hiervoor aanvullend nog 
kan en nodig is, met speciale aandacht voor online en hybride vergaderen en samenwerken. 

Hybride 
vergaderen

Samenwerken 
op afstand
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Hybride vergaderen
Hybride vergaderen is de situatie waarin een gedeelte van de deelnemers fysiek 
aanwezig zijn in de vergaderzaal op de campus en een gedeelte online aansluit. 
Meerdere teams hebben inmiddels kunnen oefenen met hybride vergaderen, waarbij 
een gedeelte van het team individueel thuis zit, en een gedeelte bij elkaar in een 
vergaderruimte op de campus. De voornaamste uitdaging hierbij bleek de teamleden 
thuis goed aangehaakt te houden. Dit vraagt om goede afspraken onderling, maar ook 
om nieuwe faciliteiten (microfoons, beeldscherm met camera, tools om samen te 
kunnen schrijven). Daarnaast is het belangrijk onderscheid te maken tussen overleggen 
met grote teams en kleinere gezelschappen of bilaterale overleggen. Deze verschillende 
vormen behoeven verschillende faciliteiten. 

Welke afspraken zijn er nodig?
Samen met je team kun je voor de hybride vergaderingen standaard afspraken maken. 
Daarnaast kun je bij een vergadering met mensen buiten je eigen team afspraken 
maken bij de start van de vergadering of deze benoemen in de vergaderuitnodiging. 
Onderwerpen die hierbij van belang zijn:

• De digitale vergadercultuur, bijvoorbeeld camera aan en op mute als je niet spreekt.
• De gewenste vergadervorm: welke vergaderingen kunnen online, hybride en fysiek?
• Vergaderstukken: hoe deel je de vergaderstukken bij een hybride overleg, zodat 

iedereen (ook de deelnemers online) hierover beschikken?
• Storingen: wat doe jij bij digitale storingen, gaat het overleg fysiek door en hoe 

informeer je de afwezigen in dit geval?

Wat heb ik nodig?
Bricks en bytes

Door de implementatie van Digital@VU kunnen we met een nieuwe blik naar 
vergaderen gaan kijken, waardoor het hybride werken optimaal wordt ondersteund 
middels ‘digitale vergaderzalen’ waar iedereen op dezelfde manier in kan 
samenwerken.
• Individuele vergaderfaciliteit: Wanneer er maar één deelnemer op de VU zit zal er 

(overleg)ruimte beschikbaar moeten zijn anders dan zijn of haar eigen werkplek. 
Hier moet een medewerker geconcentreerd digitaal deel kunnen nemen aan een 
vergadering zonder zijn of haar collega’s te storen.

Terug naar menu Vergaderen en 
samenwerken

HYBRIDE VERGADEREN

• Werken jij en je collega’s in Teams? Lees dan deze tips Digital@VU Kennisportaal 
- Home (sharepoint.com)

• Notitie over hybride vergaderen
• Quick Reference Card met informatie en tips over vergadervormen en 

opstellingen
• Tips, aandachtspunten en ervaringen
• Meer informatie over de verschillende zalen, faciliteiten en wijze van reserveren.

Links

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Zoom
• Werken jij en je collega’s in Teams? Volg dan de Goodhabitz training Teams
• Vanuit het programma Hybride Werken zijn diverse hybride vergaderopstellingen 

opgesteld, hier zijn drie geschikte opties uit naar voren gekomen. De VU brede 
vergaderzalen worden hiermee ingericht. Daarnaast is er voor elke eenheid een 
Logitech Tap beschikbaar gesteld en ontvangt elke eenheid een budget voor het 
verder inrichten van de eigen vergaderzalen.

Beschikbare tools

• Samenwerken op afstand
• Afspraken maken

Gerelateerde onderwerpen

• Kleine vergaderruimte: De VU heeft veel vergaderruimtes die geschikt zijn voor 
groepen tot en met 8 personen. Deze ruimtes worden geschikt gemaakt voor 
interactief hybride vergaderen. Digitale deelnemers en fysiek op de VU aanwezige 
deelnemers moeten elkaar kunnen zien en horen. 

• Grote vergaderruimtes: Voor grotere ruimtes zullen dezelfde functies en 
doelstellingen gelden als bij kleine vergaderruimtes. Het verschil zal hem zitten in de 
grootte van- of het aantal schermen.

• Evenementen: Evenementen zullen niet noodzakelijk beperkt zijn tot een fysieke 
ruimte en zullen flexibel meerdere schermen en camera’s in moeten kunnen zetten. 
Hier zal gebruik worden gemaakt van meerdere streaming technologieën tegelijk.

Behaviour
• Trainingen over de beschikbare vergadertools
• Trainingen over het organiseren van en deelnemen aan hybride vergaderingen 

https://vunl.sharepoint.com/sites/DigitalVUKennisportaal
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/351ef92b-2e6f-4d21-9636-f620eb6ca349/Hybride vergaderen bij de VU.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/1d057d88-f99c-464a-bb2f-fd681e86a41a/Quick%20Reference%20Card%20Hybride%20Vergaderen.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/457b9d9f-2a40-4f21-99ad-b0ecfcbcc71c/Aandachtspunten%20en%20tips%20bij%20hybride%20vergaderen.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/0f73aa07-b181-48da-9598-239a3cd4fc8d/Hybride%20Zalenlijst%20Logitech%20TAP.xlsx
https://my.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/30411/microsoft-365-teams.html
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Samenwerken op afstand
Toen we vanwege de coronamaatregelen gedwongen werden om volledig thuis te 
werken, werden we ook gedwongen om op afstand met elkaar samen te werken. Ook 
binnen hybride werken wordt op afstand met elkaar samengewerkt, vanaf de campus, 
thuis en eventueel onderweg. Dit betekent dat we bewust gebruik moeten maken van 
de mogelijkheden die software die we tot onze beschikking hebben, biedt. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om het online samenwerken aan hetzelfde document, maar ook om 
veilig gebruik van documenten en data buiten de VU campus. Het draait hierbij om 
kennismanagement en vraagt andere manieren van samenwerken en het gebruik van 
faciliteiten Aandachtspunten hierbij zijn hoe blijf je met elkaar in contact, hoe kan je 
samen en gelijktijdig werken, hoe draag je werk over en hoe geef je feedback.

Wat heb ik nodig?
Bricks

• De werkomgeving op de campus bestaat uit een mix van werkplekken. Binnen deze 
werkplekken vallen ook plekken voor ontmoeting en samenwerking, onder meer 
overleg-, vergader- en projectruimtes. 

Bytes
• Vanuit het Digital@VU maakt de VU de overgang naar Office 365 en o.a. Microsoft 

Teams. Microsoft Teams biedt je de mogelijkheid om elkaar eenvoudig te 
(video)bellen, via een chatfunctie snelle afstemming te organiseren en gezamenlijk 
in documenten te werken.

• IT werkvoorzieningen thuis en op de campus: laptop, randapparatuur, (mobiele) 
telefoon, software.

Behaviour
• Afspraken over de vindbaarheid en bereikbaarheid van je team.
• Het stimuleren van effectief (digitaal) samenwerken, de ontwikkeling en eventuele 

opleiding die hiervoor nodig is krijgt aandacht in het opleidingsplan van de VU en de 
eenheden.

Terug naar menu Vergaderen en 
samenwerken

SAMENWERKEN OP AFSTAND

• Het programma Digital@VU is de nieuwe werkplek van de VU aan het uitrollen. 
De nieuwe werkplek maakt het online samenwerken en delen van gegevens 
eenvoudiger en veiliger. Voor meer informatie: zie: Alles over Digital@VU 

• Werken jij en je collega’s in Teams? Lees dan deze tips Digital@VU Kennisportaal 
- Home (sharepoint.com)

Links

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Zoom
• Tip: volg de training Online samenwerken in Goodhabitz. 
• Werken jij en je collega’s in Teams? Volg dan de Goodhabitz training Teams

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Vindbaarheid en bereikbaarheid
• Hybride vergaderen
• Kennisdeling

Gerelateerde onderwerpen

Welke afspraken zijn er nodig? 
Om het samenwerken in de hybride werkomgeving succesvol te organiseren, dienen er 
op teamniveau afspraken gemaakt te worden over de werkwijze. 

• Hoe wordt de voortgang van werkzaamheden met elkaar gedeeld, bijvoorbeeld via 
wekelijkse team overleggen (fysiek, online of hybride) en/of via online gedeelde 
actielijsten.

• Hoe vind je elkaar bij vragen? Spreek je elkaar aan op de campus, bel je een collega 
bij afwezigheid en gedurende welke tijden kan dit?

• Hoe zorg je dat je feedback ontvangt zonder elkaar dagelijks fysiek te treffen?
• Hoe herinner je elkaar aan afgesproken deadlines zonder elkaar dagelijks fysiek te 

treffen? Bijvoorbeeld door online herinneringen in te stellen of bewust update 
overleggen in te plannen.

https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/de-moderne-werkplek-van-de-vu
https://vunl.sharepoint.com/sites/DigitalVUKennisportaal
https://my.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/24234/online-samenwerken.html
https://my.goodhabitz.com/nl-nl/online-course/30411/microsoft-365-teams.html
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Terug naar menu

VERBINDING

In een hybride werksituatie zul je minder vaak je collega’s tegenkomen op de werkvloer. Hoe blijf je goed op de hoogte van wat er 
speelt? Hoe werk je online samen, deel je informatie slim en voorkom je volle mailboxen? Afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk het 
is om collega’s ook informeel te treffen en te weten waar de ander mee bezig is. Wanneer het niet meer vanzelfsprekend is dat alle 
medewerkers op de campus aanwezig zijn, wordt het extra belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven staan, elkaar te kunnen 
vinden en bereiken, zowel digitaal als fysiek. 

Sociale interactieVindbaarheid en 
bereikbaarheid

Onboarding 
nieuwe collega’s
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Vindbaarheid en bereikbaarheid
Voorheen had je als afdeling en/of als team een eigen werkomgeving op de VU campus. 
Binnen de werkomgeving waren je collega’s eenvoudig vindbaar en trof je elkaar bij de 
koffiemachine en tijdens de lunch. Gedurende de thuiswerkperiode, werd dit anders en 
vond je contact met collega’s tijdens de geplande digitale overleggen of belde je elkaar 
telefonisch op. Met het hybride werken komen beide situaties terug, je kan elkaar 
treffen op de campus of neemt digitaal / telefonisch contact met elkaar op. Belangrijk 
hierbij is om te weten of je collega’s aan het werk zijn en waar.

Wat heb ik nodig?
Bricks

• De werkomgeving op de campus bestaat uit voorzieningen voor ontmoeting en 
samenwerking, onder meer een huiskamer en overleg-, vergader- en projectruimtes.

• De werkomgeving heeft als doel om spontane ontmoeting te stimuleren, dit komt 
onder meer terug in de routing en het transparantie niveau.

Bytes
• Microsoft Outlook: voor het bijhouden van je werklocatie in je agenda en het 

instellen van een out of office.
• Microsoft Team: voor het aangeven van je werklocatie via je status boodschap op 

Teams.

Behaviour
• Op teamniveau maak je gezamenlijk afspraken over hoe je aan je collega’s 

communiceert waar en wanneer je werkt en op welke wijze je contact zoekt met 
elkaar.

Terug naar menu Verbinding

VINDBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

• Lees de tips over in verbinding blijven met je collega’s

VU net links

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Zoom

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Hybride vergaderen
• Samenwerken op afstand
• Sociale interactie

Gerelateerde onderwerpen

Wat kan ik zelf doen?
Voordat je afspraken gemaakt hebt met je team of de beschikbare IT voorzieningen zijn 
ingeregeld kan je zelf alvast de volgende dingen organiseren:

• Je afwezigheid communiceren, bijvoorbeeld in je outlook agenda en door middel 
van een out of office automatische email.

• De aanwezige collega’s op de campus communiceren, d.m.v. bijvoorbeeld een 
kantooragenda. In deze agenda kunnen collega’s hun naam vermelden op de dagen 
dat zij aanwezig zijn op de campus.

• Je eigen werklocatie benoemen in je outlook agenda en je collega’s hier toegang toe 
geven.

• In je outlook agenda opnemen op welke momenten je niet bereikbaar bent 
(vanwege afspraken, geconcentreerd werken of vrije dagen) en je collega’s hier 
toegang toe geven.

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-947381-16
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Online samenkomen
De activiteit op de VU-campus neemt voorzichtig toe, maar de meeste collega’s zullen 
ook de komende periode veel vanuit huis werken. Hoe hou je goed contact met je 
collega’s als je elkaar niet dagelijks kunt treffen op de campus?

Wat heb ik nodig?
• Bricks
• Een werkomgeving welke de ontmoeting faciliteert, onder meer door informele 

zitjes, een huiskamer en faciliteiten om samen te komen. 

Bytes
• Microsoft Outlook: voor het bijhouden van verjaardagen van collega’s.
• Microsoft Teams voor het eenvoudig contact leggen met collega’s op afstand, 

bijvoorbeeld door middel van de groepschat functie.

• Behaviour
• Afspraken maken met collega’s hoe je met elkaar in contact blijft wanneer je deels je 

werkzaamheden thuis uitvoert.

Terug naar menu Verbinding

SOCIALE INTERACTIE

• Lees de tips over in verbinding blijven met je collega’s bij geheel of gedeeltelijk 
thuiswerken

• Kijk hier voor meer informatie over de afspraken rond social distancing bij de VU. 

VU net links

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Zoom

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Hybride vergaderen

Gerelateerde onderwerpen

Welke afspraken zijn er nodig? / Wat kan ik zelf doen?
Op VU-net zijn diverse ideeën gedeeld om met jouw team in contact te blijven. Een 
aantal voorbeelden: 

Online:
• Start twee keer per week de werkdag met een digitale kop koffie met je team.
• Organiseer een digitaal afdelingsuitje.
• Bel 1 of 2 keer per week een collega om bij te praten over andere dingen dan het 

werk, zoals dat normaal op de werkvloer ook zou gebeuren.
• Organiseer een online bingo of pubquiz.

Offline:
• Ga wandelen met collega’s door het Amsterdamse Bos en maak hier een 

terugkerende afspraak van, bijvoorbeeld een vaste maandelijkse dag.
• En verder: Besteed aandacht aan verjaardagen, jubilea, etc. Zoek een creatieve 

manier om hier toch bij stil te staan; voor veel medewerkers zijn dit ook belangrijke 
momenten van persoonlijke aandacht, erkenning en waardering.

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-947381-16
https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/download.aspx?cid=tcm%3a164-942706-16


22 Vrije UniversiteitVrije Universiteit

Wat heb ik nodig?
Bricks

• Voor de eerste werkdagen kan voor een nieuwe collega een werkplek op de campus 
geregeld worden.

Bytes
• VU (mobiele) devices: de meeste nieuwe collega’s zullen in elk geval een laptop 

nodig hebben, en een account (VUnetID en VU-mailadres). 
• Afhankelijk van het soort werk dat de nieuwe collega gaat doen, is ook toegang 

nodig voor hem/haar tot allerlei systemen en software.
• IT Thuiswerkvoorzieningen: laptop, randapparatuur, mobiele telefoon, software. 

Soms is ook een koptelefoon gewenst.
• Vraag deze zaken als leidinggevende tijdig aan, zodat het klaar staat als de nieuwe 

collega begint.

• Behaviour
• Afspraken over hybride werken binnen het team.
• Mogelijkheden om op afstand de kennismaking te organiseren

Onboarding nieuwe collega’s
De ontwikkelingen richting hybride werken heeft invloed op de inwerkperiode van 
nieuwe medewerkers. Door geheel of gedeeltelijk thuiswerken is het lastiger om 
collega’s te leren kennen en je plek te vinden in de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat 
nieuwe medewerkers zich thuis voelen en hun werk goed kunnen doen?

Terug naar menu Verbinding

ONBOARDING NIEUWE COLLEGA’S

• Lees de tips over het inwerken van nieuwe medewerkers bij geheel of gedeeltelijk 
thuiswerken

• Voor nieuwe medewerkers is een presentatie en een informatiepagina
beschikbaar 

VU net links

Beschikbare tools

• Afspraken maken
• Samenwerken op afstand
• Sociale interactie

Gerelateerde onderwerpen

Welke afspraken zijn er nodig? / Wat kan ik zelf doen?
• Koppel nieuwe medewerkers aan een buddy, die geregeld belt met de nieuwe 

collega.
• Organiseer een ‘aftrap’ voor nieuwe medewerkers, zodat zij elkaar leren kennen (op 

of buiten de campus).
• Maak een inwerkprogramma en bespreek dit met de nieuwe collega. Plan alvast een 

aantal kennismakingsgesprekken in voor de eerste weken. 
• Informeer teamleden en andere collega’s over de komst van de nieuwe collega. 

Stuur bijvoorbeeld een mail rond met een persoonlijke introductie, foto en de 
startdatum. Dit maakt de kennismaking op afstand makkelijker. 

• Bespreek met de medewerker wat de afspraken zijn over het werken op de campus 
en thuiswerken. Ga in gesprek over het thuiswerken: heeft de nieuwe collega hier al 
ervaringen mee, wat ging goed en minder goed, hoe is de thuissituatie en werkplek? 
Wat zijn wensen van de medewerker en waar heeft hij/zij behoefte aan?

https://vu.nl/nl/medewerker/werken-corona/thuiswerken-en-inwerken-van-nieuwe-medewerkers-tips
https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/download.aspx?cid=tcm%3a164-950382-16
https://vunet.login.vu.nl/themes/pages/standaard.aspx?cid=tcm%3a164-336953-16

