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sinds de crisis werkt de volledige organisatie thuis. Volgens 

betekenen voor hun rol. We gunnen iedere organisatie secu

Verbinders

Nieuwe rituelen

DDe gezondheidscrisis door covid-19 is op vele manieren een enorme bedreiging. 
Toch biedt zij ook vele kansen. Bijvoorbeeld om bedrijven en organisaties 
versneld en grootschalig te transformeren tot zogeheten hybride organisaties 
(zie kader). Een gesprek met Saskia Bekkers - HR-directeur T-Mobile Nederland, 
dat inmiddels druk doende is met deze transformatie - en Hans van Essen - 
managing partner bij Quaestus Executive Leadership (partner van de NVP), dat 
onder meer organisaties begeleidt bij het ontwikkelen van teams en 
leiderschap. 

Kansen doorcorona
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HYBRIDE ORGANISATIE

In een hybride organisaties vullen medewerkers hun 

productiviteit qua plaats en tijd in naar eigen inzicht. 

Als ze nog naar kantoor gaan, is dat om te leren, om 

collega’s te ontmoeten en om te werken aan plannen 

en oplossingen. Vergaderen en kennis uitwisselen 

gebeurt vooral online. Die autonomie en zelfsturing 

van medewerkers vraagt niet alleen een andere 

instelling van die medewerkers, maar vereist uiteraard 

ook een andere rol van het management. Managers 

moeten leiders worden die medewerkers, teams en 

organisaties helpen zich verder te ontwikkelen, onder 

meer door verbinders te worden binnen de netwerken 

in de organisatie. 

‘Leiders die vanuit 
controle functioneren, 

hebben het in de huidige 
en toekomstige situatie 

lastiger’

‘De speerpunten van 
leiders blijven hetzelfde, 

maar aangevuld met 
nieuwe communicatie-

skills’

cultuur wordt vaak niet ter discussie gesteld. Corona forceert 

ze passen bij wat die nieuwe organisatie nodig heeft. Willen 

kwaliteiten en talenten, waardoor ze ooit in hun rol terecht 

zijn een visie en een strategie te bepalen. Daarnaast is het 

leiden. Zo bouw je de nieuwe rituelen op waarbij de organi
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