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Beste praktijkpartners,    

 

We willen jullie graag van harte welkom heten op de eerste inspiratiesessie van dit schooljaar met als 

thema ‘Actuele ervaringen en het hybride werken’ die zal plaats vinden op woensdag 27 oktober a.s.  

 

Om woord bij daad te voegen zal deze inspiratiesessie voor het eerst hybride zijn met een experimenteel 

karakter! Middels een inspiratiedeel en een actieve werkvorm gaan we in gesprek over de voor- en nadelen van 

hybride werken en hoe we het hybride werken kunnen customizen voor de eigen organisatie en de verschillende 

individuen daarbinnen. 

 

De face-to-face bijeenkomst zal plaatsvinden bij EQUANS te Roden (voorheen ENGIE) in een speciaal voor 

hybride vergaderen ingerichte ruimte. Het adres is Exportweg 1, 9301 ZV. Ook is er de mogelijkheid om de 

bijeenkomst online bij te wonen.  

 

We kijken uit naar een inspirerende en leuke bijeenkomst en hopen jullie allemaal te zien  

op woensdag 27 oktober. Het programma start om 15:30u en eindigt om 17:00u. Voor diegene die naar locatie 

komt is er een inloop vanaf 15:00u met de ‘ouderwetse' koffie, koek en informele gesprekken.   

 

15:00u   Inloop Equans  / 15:25u Inlog Online   

15:30u Start  

15:35u Inspiratiedeel en discussie (zie volgende pagina) 

16:00u Pauze  

16:10u Werksessie 

16:40u Plenaire terugkoppeling  

16:55u  Afsluiting 

 
Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar de onderzoeksrapportages van onze recente afstudeerders rondom het 

thema ‘hybride werken’ klik dan hier. 

 

Met vriendelijke groet | Kind regards, 

Saskia Mars, Sjoukje van Dellen, Mark Mobach  

 

  

https://www.google.nl/maps/place/Exportweg+1,+9301+ZV+Roden/@53.1459763,6.4522531,550m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c833f4033c5725:0x623202a6cc543c4d!8m2!3d53.1459763!4d6.4533528
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Adviesrapportages%202020-2021-%202e%20semester?threadId=19%3Aec9db6d6e29443e09f0dfcdfcdcd2587%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Adviesrapportages%25202020-2021-%25202e%2520semester&rootfolder=%252Fsites%252FIWPHWP-COP-Adviesrapportages2020-2021-2esemester%252FGedeelde%2520documenten%252FAdviesrapportages%25202020-2021-%25202e%2520semester


 

Hoe kunnen we hybride werken customizen voor de eigen organisatie en de verschillende individuen 
daarbinnen?   
 
Elke dag stroomt LinkedIn, de mailbox en twitter vol met nieuwe data, inzichten, tips en richtlijnen rondom het 
hybride werken maar hoe kunnen we nou concreet vormgeven aan het hybride werken voor de eigen 
organisatie en de verschillende individuen daarbinnen? Wij geloven dat er bij hybride werken geen sprake is van 
one-size-fits-all. Wij denken dat het juist belangrijk is om hybride werken aan te passen aan de organisatie en het 
individu, en geloven dat inzicht in kenmerken en kernwaarden (op het niveau van de organisatie én het individu) 
daarbij kunnen helpen.   
  
 
Pieter van der Laan en Bart van Roekel  

van adviesburo YNNO nemen ons mee in hun hun ervaringen en hun visie op dit vraagstuk. 

 

Pieter van der Laan is specialist op het gebied van toekomstgericht huisvesten, waarbij 
nieuwe manieren van werken centraal staan. Als partner is hij verantwoordelijk voor 
het team gedrag en verandering als onderdeel van een nieuwe manieren van werken. 

 
Pieter begeleidt organisaties in uiteenlopende sectoren bij visie-, en 
conceptontwikkeling. Daarnaast regisseert hij complexe implementaties van 
innovatieve werk- en researchomgevingen en begeleid trajecten waarin gedrag en 
verandering bij nieuwe manieren van werken centraal staan. Hij studeerde 
bedrijfskunde en communicatie en public relations aan de European University. Pieter 
is actief binnen Corenet, een mondiale vakorganisatie op het gebied van Corporate 
Real Estate en de werkomgeving. 

 
 

Bart van Roekel specialiseert zich in visievorming, conceptontwikkeling en waarde 
gericht huisvesten. 

 
Hij is intrinsiek gemotiveerd in het creëren van een manier van werken die aansluit bij 
de eisen van de organisatie, maar voornamelijk bij de wensen en behoeften van de 
gebruikers. Door middel van creatieve oplossingen wil Bart een positieve bijdrage 
maken in zijn omgeving. Bart is in 2017 afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit 
voor de studie ‘Master Management, Economics and Consumer studies’. Zijn 
masterscriptie schreef hij in samenwerking met YNNO met een focus in hoeverre de 
fysieke werkomgeving het welzijn op het werk beïnvloedt. De resultaten van zijn  
masterscriptie hebben geleid tot een plek in de finale van de studentencompetitie van 
EuroFM en daardoor heeft Bart zijn masterscriptie gepresenteerd in Londen en Sofia. 
Mede door zijn wetenschappelijke onderzoek hecht Bart veel waarde aan het vinden 
van de perfecte match tussen de medewerker en zijn of haar ideale manier van 

werken.   
 


