
Werk slimmer ipv harder
NCOI Learning – 15/06/2021

Ann De Bisschop



Op weg naar het nieuwe normaal
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• 30 jaar actief in de media
• 25 jaar leidinggevende posities
• 1e Wellbeing Director in België
• Internationaal Keynotespeaker
• Auteur van:

• Aftellen naar maandag ( 2017)
• Wellbeing = Winst ( 2020) 





Wellbeing is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van én de 
organisatie, én de leidinggevenden én de 
medewerkers zelf





Waarom?



“Change is the new normal”

“Pre & post corona”

• Twee lockdowns
• Massaal thuiswerken
• Versnelde digitalisering
• Leiding geven op afstand



Sinds 2008

WELVAART stijgt
WELZIJN daalt





“Reboarding”



Don’t mind the change, 
Change the mind 

Cyriel Kortleven



Veranderen doe je samen

• Betrek je medewerkers in het grote verhaal

• Moedig hen aan om mee te denken over :

• De thuiswerkformule
• De kantoorinrichting
• De samenwerkingsstructuur



Behouden

Wat loopt er 
goed? 

Ontwikkelen

Wat vraagt extra 
aandacht? 

Loslaten

Wat past niet 
meer in de nieuwe 

realiteit? 



1. Zorg voor perspectief
2. Creëer draagvlak
3. Zet de mensen in op hun sterktes
4. Stimuleer jobcrafting
5. Blijf je medewerkers uitdagen



Werk is niet langer een PLAATS, 

maar een ACTIVITEIT 



Geen
verplichting

Wel een
mogelijkheid



Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

SWOT



• Voor wie is thuiswerk mogelijk? Geldt dit voor alle functies? 
• Wat is de frequentie van thuiswerk? 
• Is telewerk enkel mogelijk op vaste dagen? 
• Wat zijn de voorwaarden? 
• Hoe en bij wie moet dit worden aangevraagd of gemeld? 
• Zijn er verplichte momenten waar iedereen op kantoor moet zijn? 
• Hoe en wanneer moeten thuiswerkers bereikbaar zijn? 



Bron = BDO / Bright Plus



“Hybride” werken





BEST OF BOTH WORLDS   

Focus  Thuis

Samenwerken
Brainstormen  Kantoor 
Connectie 







SKILLS
Omgaan met verandering
Flexibiliteit en veerkracht

Samenwerken van op afstand
Out-of-the-box denken

Digitale skills





Duidelijke communicatie

• Authentiek
• Open & transparant
• Doorbreek de silo’s
• Communiceer in oplossingen ipv problemen
• Combineer online met off-line
• Wees beschikbaar & bereikbaar



Hoe voel  jij je 
vandaag? 
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1 : Mentale balans



WORK / LIFE
Balance

“Integration”



Wat heeft ons brein nodig voor meer veerkracht?



1. Focus!







2 uur 51 minuten







“When you are hunting 
elephants, do not get 
distracted by chasing 

rabbits.”



25 min.



2. Pauze!









2 : Fysieke gezondheid







Zit daar niet te zitten

342 minuten
>>>

600 minuten !







3 : Sociaal contact







“Social distancing” >< “Physical distancing”



Hebben jullie een “CHECK IN”?



FOTO ERBIJ HOREN 



4 : Leiderschap
(Van op afstand)



EQ > IQ



• empathisch
• authentiek
• inspirerend
• voorspelbaar
• transparant
• kwetsbaar

Soft skills 



Stel duidelijke verwachtingen over resultaten

maar biedt flexibiliteit en

hou rekening met individuele behoeften

Stimuleer openheid rond planning & beschikbaarheid
stel als organisatie zelf grenzen
en laat toe dat medewerkers zich soms “afsluiten” 

Ondersteun en toon begrip voor mensen met kleine kinderen

En …. 





4 C’s



Communicate

Collaborate

Connect

Care



1. Communicate



Spreek & Luister



Wees niet bang om te veel te communiceren



1. Communicate
2. Collaborate



“Ik heb het zo druk”
is geen statussymbool



Hoe ziet jouw agenda 
eruit? 





Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden

S  M A R T



1. Communicate
2. Collaborate
3. Connect



We snakken naar connectie

• 75% voelt zich social geïsoleerd

• 57% voelt zich angstig

• 53% voelt zich emotioneel uitgeput

Harvard University 2020





Alles goed ? 



Hoe gaat het met je?  





+ 21%
performance

+ 88%
motivatie

+ 68%
retentie

Bron: Gallup

Appreciatie



1. Communicate
2. Collaborate
3. Connect
4. Care



Bewaak je grenzen



Hebben jullie een 
mail policy? 





Een meeting policy?







WALK THE TALK



NOG EEN PAAR TIPS    



BEREIKBAARHEID & BESCHIKBAARHEID





Tussen 9u & 11u :

• geen meetings

• geen telefoons

• volledige focus 







Hoe goed zorg jij voor jezelf?



• Ik pauzeer regelmatig.

• Ik ga tijdens mijn werkdag minimum 1 x naar buiten.

• Ik slaap voldoende (7 à 8 uur).

• Ik neem voldoende tijd voor mijn maaltijd.

• Ik heb geen moeite om te focussen.

• Ik werk min 2x 30 min rechtstaand per dag 

• Ik drink minimum 2 liter water per dag.

• Ik eet gezonde tussendoortjes ipv suikerrijke snacks.

• Ik doe geen meerdere taken samen (singletasken).

• Mijn meetings duren maximum 45 minuten.



Be WELL 
to be at your BEST.
Ann De Bisschop 

0476/401.103 ann@anndebisschop.be anndebisschop.
be



https://www.youtube.com/watch?v=r_I3uZdH7nQ


