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An Allied Universal® Company 1

Telewerken bij G4S
Aandacht voor vitaliteit, ergonomie en mentale gezondheid

EvelienVandersmissen

HR Recruitment & Development Manager 

evelien.vandersmissen@be.g4s.com

mailto:evelien.vandersmissen@be.g4s.com


G4S Belgium

Working from home 

population = 250 

employees



Traject G4S

Juni 2020

Start business case:

- Brandstofkosten

- Woon-werk vergoedingen

- Onkostenvergoedingen

- Technische middelen

- Opleidingen

Oktober 2020

Workshops organisatie telewerk

6 thema’s:bereikbaarheid, verbondenheid, 

leidinggeven, opvolging resultaten,  

kennisdeling, tools

Juli 2020

Telewerk toekomst

- Bevraging management en spiegelstudie

-Nood aan ondersteuning in nieuwe manier  

van werken

Januari 2021

Implementatie telewerk: introduceren  

policy, bijlage arbeidsovereenkomst,  

registratie en workshops ‘Gezond en  

Productief thuiswerken’

April - Mei -

Juni 2021

Bevragingen: evaluatie vande ondernomen 

stappen en algemeen welbevinden van de  

medewerkers + impact vandaag / toekomst  

Start Let’s stick together programma
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Maart 2020

Start lockdown:

- Scope telewerk populatie

- Bevraging medewerkers ervaring

-Projectgroep: HR, ICT, externe partner 

voor juridisch advies

- Ontwerp policy



Beleid G4S - Enquête:ervaring telewerk in lockdown periode

Welke werkactiviteiten worden tijdens het telewerken goed ondersteund vs het belang ervan



Beleid G4S - Enquête:ervaring telewerk in lockdown periode

Impact van het telewerken

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over thuiswerken

G4S BELGIUM

Ranking % Akkoord

Mijn thuisomgeving stelt mij in staat productief te werken 1 93.4%

Ik heb toegang tot alle software / programma’s die ik nog heb om thuis te werken 2 92.3%

Wanneer ik thuiswerk, heb ik toegang tot alle informatie die ik nodig heb om mijn werk te 
kunnen doen

3 88.8%

De werkplekken die ik gebruik wanneer ik thuiswerk, zijn geschikt voor het werk dat ik doe 4 86.7%

Wanneer ik thuiswerk, heb ik de mogelijkheid fysiek actief te blijven 5 82.7%

Wanneer ik thuiswerk, kan ik een gezonde werk-privébalans behouden 6 82.7%

Wanneer ik thuiswerk, kan ik ideeën/kennis uitwisselen met collega's 7 77.0%

Ik heb toegang tot alle IT-apparaten en -hulpmiddelen die ik nodig heb om thuis te werken 8 75.5%

Wanneer ik thuiswerk, voel ik mij verbonden met mijn organisatie 9 70.4%

Wanneer ik thuiswerk, voel ik mij verbonden met mijn collega's 10 55.1%



Beleid G4S - Enquête:visie voor de toekomst

▪Oefening op managementniveau

▪Spiegelstudie bij de medewerkers zelf

▪Impact policy

40 à 60% telewerk is mogelijk

Maatwerk noodzakelijk

Individuele noden

Ondersteuning - opleiding en 

technische middelen

Aanpassingen in manier van 

werken (processen)



Implementatie policy

Telewerk charter per afdeling
▪Bereikbaarheid voor interne en externe klanten

○ Continuïteit in de dienstverlening

○ Agendabeheer en communicatiemiddelen

▪Verbondenheid

○ Fysieke contactmomenten

○ Nieuwkomers

▪Leidinggeven vanop afstand

○ Teamoverleg,individuele opvolgmomentjes

▪Opvolging resultaten

○ Kwaliteit borgen

▪Kennisdeling

○ Tooling

▪Digitale tools

Directiecomité

Management

Teamniveau

Individueel  
niveau



Ergonomie

Investering materiaal door G4S
▪Extern scherm

▪Draadloos klavier / muis

▪Headsets

Partners voor bijkomend materiaal
Interessante prijzen voor bijkomend bureaumateriaal via het G4S Benefits ForYou platform

Workshops
▪Virtuele sessies

▪Online leerplatform



Mentale gezondheid

▪Gelanceerd einde maart 2020

▪Telefonische hulplijn voor alle 

medewerkers en inwonende  

gezinsleden

▪0800-nummer - 24/7

▪Kortdurende enoplossingsgerichte 

hulpverlening

▪Rapportering: 2020→ 31 cases

▪Vanaf 1/07/2021:omschakeling

naar meer uitgebreid programma



Vitaliteit

Vitality For You
▪Platform voor elke medewerker - Sinds 2019,beschikbaar voor de volledige populatie

○ Thema’s beweging,voeding,slaap en geestelijke gezondheid

○ Interactieve en leerrijke uitdagingen,bv.kilometers verzamelen voor Beyond the Moon

○ Exclusieve tips en ervaringen van bewegings- en voedingsdeskundigen,topsporters en inspirerende personen

▪ G4S Stars = 40 vrijwillig geselecteerde G4S werknemers die gedurende 6 maand een uniek coachingstraject 

aangeboden krijgen met een triathlon als einddoel

○ Op zondag 20 september 2020 kwamen 35 deelnemers aan de start van de exclusieve G4S OffroadTriathlon in Averbode



Vitaliteit

Vitality For You
▪2021:4 goede doelen - gekozen door de G4S medewerkers

▪21 stars (27/06/2021Triatlon) + 42 coachings



Vitaliteit



Beleid G4S

Enquête:evaluatie van de ondernomen stappen
▪Feedback op de ter beschikking gestelde middelen

▪Feedback op de workshops

▪Feedback op aanpak beleid en ondersteuning van de leidinggevende

▪Wat kan G4S nog doen....?



Let’s stick together

Connectiviteit herstellen
▪Tijd voor niet werkgerelateerde activiteiten

▪ Focusop samenzijn (al danniet fysiek) enruimte laten voor 

informele contacten met aandacht voor mentale gezondheid

▪Interne website met bundel initiatieven

○ Wandelmeetings,team meeting in open lucht

○ Virtuele yoga sessie in de ochtend

○ Virtuele kooksessie tijdens de lunch

○ Virtuele koffiepauze

○ Virtuele teambuilding, quiz

○ …

▪Richtlijnen

▪ Delen van ervaringen op intern communicatieplatform 

#letssticktogether



Let’s stick together



Traject G4S

Juni 2020

Start business case:

- Brandstofkosten

- Woon-werk vergoedingen

- Onkostenvergoedingen

- Technische middelen

- Opleidingen

Oktober 2020

Workshops organisatie telewerk

6 thema’s:bereikbaarheid, verbondenheid, 

leidinggeven, opvolging resultaten,  
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Juli 2020

Telewerk toekomst
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Start lockdown:

- Scope telewerk populatie

- Bevraging medewerkers ervaring

-Projectgroep: HR, ICT, externe partner 

voor juridisch advies

- Ontwerp policy



Vandaag - november 2021

Hybride manier van werken
▪Uitdagingen vandaag en morgen

○ Werken in ‘de cloud’

■ Werkgroep - Ontwerp richtlijnen

● Deconnecteren

● Aangeven van beschikbaarheid (thuis of op kantoor)

● Het kiezen van het meest geschikte medium om te communiceren

● Het organiseren en deelnemen aan virtuele meetings

● Mailverkeer

● Feedback geven,delegeren

● Appreciatie tonen



Case van Argenta

Tom Jonkers
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Telewerken bij Argenta

09/12/2021

Tom Jonkers, Manager Talent Management

1

Telewerkconferentie VBO



2

FEBRUARI2020



Je werkt maximum twee 
werkdagen per week van 
thuis, mits goedkeuring.
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Je werkt minimum 
twee werkdagen per 
week van thuis.

1JULI 2020
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ORGANISATIE TALENT



7



8



Telewerken bij Argenta

09/12/2021

Tom Jonkers, Manager Talent Management
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Telewerkconferentie VBO



La cas de Pfizer

Jan Beumer
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33Confidential

Telewerkconferentie VBO

Breakthroughs that change patients’ lives ®

9 december 2021

Jan Beumer – Director, PGS site HR, Puurs & Zagreb
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Agenda

1. Telewerkbeleid : algemeen
2. Uitwerking Next Generation Workplace: Blue sky
3. Uitdagingen & obstakels
4. Implementatie/change
5. Leadership & talent management
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1. Telewerkbeleid Pfizer Puurs - algemeen

• Pre - corona: Het Nieuwe Werken

Focus op aanbieden van flexibiliteit voor verschillende groepen van werknemers naargelang activiteiten

Waarbij specifiek:
Werknemers met niet-tijds & niet-plaatsgebonden activiteiten: 1 dag/week TW mogelijk

• Post – corona: Next Generation workplace

NGW policy vervangt policy van HNW (Het Nieuwe Werken)

Focus op flexibiliteit voor alle werknemers blijft behouden (60% WN’s FT on site)

Uitbreiding TW  en mogelijk voor verschillende groepen werknemers
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2. Uitwerking NGW: Blue sky
• Als Next Generation Workplace, bieden we de keuzevrijheid om te telewerken door in te zetten op 

het vertrouwen in de medewerker enerzijds en outputmanagement anderzijds.

• Het welzijn van de medewerker en de Pfizer values staan hierbij centraal.

• Meer autonomie op individueel - en teamniveau moet leiden tot een betere
work-life balance en een positieve impact op de resultaten.

• Gepaste infrastructuur moet versterkend werken en het mogelijk maken om te allen tijden 
te connecteren en ergonomisch te werken.

Pfizer Puurs wil de meest 
aantrekkelijke, diverse & inclusieve 

werkgever zijn voor al onze 
medewerkers.



37Confidential 37



38Confidential 38

3. Uitdagingen & obstakels

• Wie neemt welke beslissingen op welk niveau?

• Vrijheidsgraad om initiatieven te implementeren 
Lokaal te Puurs vs. Global/HQ

• Hoe people managers meenemen in het verhaal gezien hun cruciale rol bij het uitdragen van NGW

• Initiatieven ontwikkelen dat voor elke type werknemer binnen Pfizer Puurs flexibiliteit aanbiedt

• Overleg met sociale partners
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4. Implementatie/change
• Focus areas op verschillende domeinen/dimensies uitgewerkt (2021)

• Interne/ externe communicatie

• Connectie

• Impact op de hybride werkplek

• Leiderschap (zie verder)
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Medewerkersbevraging

Survey(s) bij telewerkerspopulatie

Doel tweeledig: 

1. Verwachtingen van de telewerker
2. Bijkomende focus areas definiëren. 

• Voorbeeldtopics:

• Ideale verhouding telewerken/on site

• Activity based working: welke taken wil je 
waar uitvoeren
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5. Leadership & talent management
• Remote leadership skills 

• in leadership programma’s

• als losse module – individuele begeleiding

• Leidraad teamafspraken: nood aan kader voor leidinggevende met focus op 
teamautonomie, maken van goede afspraken & output management

Piloot gestart in 2021



Case van FOD Financiën

Arnaud Vajda
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Pauze
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Le cas de Deloitte

Inge Diels
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Telewerkconferentie VBO
9 December 2021

Building a Simply Irresistible Organisation
Inge Diels – Managing Partner Talent Deloitte 

The Next
Normal



Purpose at the centre



Lead the way

Serve with 
integrity

Take care 
of each other 

Foster inclusion

Collaborate for 
measurable impact

Deloitte is not only leading the profession, but also reinventing it 
for the future. We’re also committed to creating opportunity and 
leading the way to a more sustainable world.

By acting ethically and with integrity, Deloitte has earned the 
trust of clients, regulators, and the public. Upholding that trust is 
our single most important responsibility.

We look out for one another and prioritize respect, fairness, 
development, and well-being. 

We are at our best when we foster an inclusive culture and 
embrace diversity in all forms. We know this attracts top 
talent, enables innovation, and helps deliver well-rounded 
client solutions. 

We approach our work with a collaborative mindset, teaming 
across businesses, geographies, and skill sets to deliver tangible, 
measurable, attributable impact.

Deloitte Values



Deloitte Belgium Facts & Figures

72
NATIONALITIES

€635M
REVENUE

NET REVENUE GROWTH

4,7%

4.646
HEADCOUNT

1.065
NEW HIRES

24% 
OF THE TOTAL HEADCOUNT
GOT PROMOTED

GENDER DIVERSITY

55%            45%226
PARTNERS



Building
A Simply Irresistible

Organisation

Trust in leadership 

Authentic communications that are 
“confident, clear, and human” 

Positive work environment

Fun in pursuit of serious goals

Meaningful work

Our purpose is to make
an impact that matters

Supportive
management 

Coaching culture

Growth
opportunities

Continuous learning



On 13 March 2020 
Covid-19 hit us…



Our values remained our compass & 
we took a people first approach 



Staying connected with our people and communicating in a transparent way 

Town Hall webinars

5 March 13 March 16 March 17 March 18 March 20 March 3 April 10 April 17 April 8 April

6 April 14 April 5 May20 April 7 May6 May29 April 30 April 31 April 31 April



Staying connected, mentally resilient, active and healthy

Energise@Home



5454© 2021 Deloitte Belgium 5454Summer Town Hall

Summer Flex
Leave

Offering extra 
flexibility
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My Benefits
My Choice

Extended 
‘ergonomics’ 
package to
support our
people’s home 
office

© 2021 Deloitte Belgium



Our people’s physical and mental wellbeing 

is our top priority 

Taking care of ourselves and each other

Wellbeing charter



© 2021 Deloitte Belgium

Letting the sunshine in & tuning out

Spring Vibes

Pulse Survey February 2021



Bringing back the good vibes
Welcome back – with a difference



Building our Next Normal, together

Collaboration guidelines

The Next
Normal



What are our current talent priorities?

Looking forward

Attract the right & 
more diverse talent

Bring back the good vibes & 
create a better normal

Make every
talent count

Invest in ‘inclusive’ 
leadership at all levels

Recognise our partners
as people leaders 



6161© 2021 Deloitte Belgium 6161

“We are in this together, and more than ever connecting 
with each other – both clients and colleagues – will be key”

Inge Diels



Case van de NMBS

Vinciane Tomezzoli

LE  TÉLÉTRAVA IL  DANS  LE  NOUVEAU  

MOND E  D U  TRAVA IL

TELEW ERK  IN  HET  N IEUW E  W ERK EN



Télétravail – Case SNCB

Conférence FEB 09.12.2021

Vinciane Tomezzoli, Expert Corporate Culture
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• Situation pré-covid

• Situation covid

• Situation actuelle au 09/12/2021

• Situation post-covid
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Objectifs de la SNCB :

Implémentation du télétravail structurel en 2017

• Initier un changement culturel 

basé sur la responsabilité et la 

confiance

• Améliorer le bien-être de ses 

collaborateurs 

• Augmenter leur motivation, 

leur satisfaction et accroître 

leur engagement

• Améliorer son 

image et retenir 

ses talents

• Réduire 

l’absentéisme

• Augmenter la 

performance
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Télétravail structurel 1 jour/semaine :

Implémentation du télétravail en 2017

• Principe de double volontariat et de double 

réversibilité

• Implémentation par approche phasée :

• pour mieux gérer et accompagner le changement 

culturel

• pour ajuster le processus sur base des lessons

learned de chaque phase
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Implémentation du télétravail I Public cible

01/10/2017

+130 personnes
confinement

+2.700 personnes

01/03/2020

+123 personnes

1.729 télétravailleurs

au total
01/10/2018

+809 personnes

01/04/2018

+527 personnes
01/04/2017

140 personnes
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Public cible

Implémentation du télétravail I Public cible

Catégorie de fonction > fonction > tâches

9% 25%
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• Situation pré-covid

• Situation covid

• Situation actuelle au 09/12/2021

• Situation post-covid
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Nous étions prêts ! 1.729 télétravailleurs équipés et formés : 

Pas de choc covid

• Processus de demande digitalisé

• Trajet de formation sous format numérique

• Office 365 avec Teams comme outil de collaboration

• Connexion VPN : boitier remplacé par CISCO AnyConnect

• Seule difficulté : équiper les 2.700 nouveaux collaborateurs



7171

But : garder le lien grâce à une communication proactive

1er facteur de succès : communiquer

• Communications fonctionnelles sur l’organisation du 

travail / télétravail

• Newsletters thématiques :

• Efficace et zen en télétravail

• Comment maintenir le lien social ?

• Gardez la forme à la maison

• Connectez et déconnectez

• Gestion du temps et des priorités

• Séances d’information interactives avec l’Excom
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But : soutenir au mieux les managers et les équipes

2ème facteur de succès : accompagner

• Programme de leadership adapté pour être donné à distance

• Teamcoachings pour les managers et leur équipe

• Plateforme reprenant des outils et des instruments pour renforcer la santé mentale

• E-learnings sur la dynamique participative, l’efficacité des réunions et le management à distance
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But : demander du feedback pour mieux répondre à leurs besoins

3ème facteur de succès : sonder

2 enquêtes : sur le télétravail (2020) & sur la satisfaction et l’engagement (2021)

• 92% d’opinion positive face au télétravail contre 70% avant la crise

• 6,9/10 (taux de satisfaction des télétravailleurs) vs 6,6/10 (taux de satisfaction de notre personnel)

• 7,2/10 (taux d’engagement des télétravailleurs) vs 7/10 (taux d’engagement de notre personnel)
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Sur base du feedback business, télétravailleurs, télémanagers : 

Adaptation de la police télétravail

Ancienne police Nouvelle police

Groupe cible • tps plein et 4/5ème  • tps plein, 4/5ème et mi temps

Fréquence • 1 jour/sem

• tps plein : 2 jours/sem + 1 à 3 jours supplémentaires (si nécessaire)

• 4/5ème : 1 jour/sem + 1 à 3 jours supplémentaires (si nécessaire) 

• mi-temps : 1 demi jour/sem

Horaires • entre 7h00 et 18h30

• idem + exceptions pour les fonctions dépendantes d’un planning 

(télétravail autorisé le samedi, dimanche et jours fériés et en dehors 

de l’horaire variable) 

Lieu • seulement le domicile • domicile ou tout autre lieu de residence en Belgique
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• Situation pré-covid

• Situation covid

• Situation actuelle au 09/12/2021

• Situation post-covid
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• Situation pré-covid

• Situation covid

• Situation actuelle au 09/12/2021

• Situation post-covid
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• Pour répondre au mieux aux besoins du 

business

• Pour atteindre ses objectifs stratégiques et 

opérationnels de manière plus efficace

Pourquoi une politique spécifique ?

• Pour rassurer et guider au mieux les 

différentes parties prenantes

• Pour tenir compte du niveau de maturité 

différent de chaque direction
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Ancrer le télétravail de manière durable

Objectif post-corona et stratégie sous-jacente

• Préparer nos collaborateurs au passage vers le NWOW

• Réduire les surfaces de travail tenant compte d’une moyenne 

de 2 jours télétravail/collaborateur/semaine

• Augmenter la flexibilité spatiale intra-muros en créant plus de 

zones flex

• Instaurer une politique de clean desk et de clear desk

• Diminuer la consommation du papier

• Ancrer davantage le management basé sur les objectifs et les 

résultats
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Modification du contenu d’une journée de télétravail :

Nouveau mode de fonctionnement : (accords d’équipe et accords entre équipes) 

• comment lisser le télétravail de manière uniforme sur la semaine

• quel(s) jour(s) l’équipe revient-elle au complet

• comment stimuler la cohésion d’équipe

• pour quelles activités allons-nous au bureau

• pour quelles tâches faisons-nous du télétravail

Quels sont les 1ers effets de la crise ?

Avant Pendant Après

Concentration XXX X X

Rédaction XX X XX

Réunion à distance X XXX XX
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Intégration télétravail - NWOW

NWOW

Flexibilité Spatiale

• Intra muros (Flex)

• Extra muros

(domicile ou autre lieu)

Flexibilité Temporelle Leadership 
(autonomie, responsabilité, 

confiance, résultats,…)
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Obstacles bricks :

Obstacles I Solutions

• Manque d’espaces pour des 

réunions teams

• Manque de salles de réunion 

Solutions :

• Mise à disposition de headsets

• Aménagement de petits espaces de travail pour faire 

des réunions teams ou des 121 



8282

Obstacles bytes :

Obstacles I Solutions

Les réunions hybrides ne fonctionnent pas encore 

de manière optimale car :

• toutes les salles de réunion ne sont pas 

encore équipées avec le matériel adéquat

• le personnel doit encore se familiariser avec 

ces nouveaux outils IT

• les agendas sont remplis de réunions qui 

s’enchaînent sans pouvoir prendre de 

moments de pause

• pas d’option « en ligne » ou « en 

présentiel » dans la confirmation d’un 

meeting request via Outlook

Solutions :

• Installation de nouveaux outils IT 

• Formation du personnel à ces outils

• Adaptation d’Outlook : réunion de 50’ au 

lieu de 60’; réunion de 25’ au lieu de 30’ 

• Demande auprès de Microsoft : option

(virtuel ou présentiel) sera visible en 

Outlook en Q1 2022
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Obstacles behavior :

Obstacles I Solutions

• Risque de retomber dans nos anciens réflexes 

d’avant Covid

• Poursuite de l’ancrage de la culture du 

feedback 

Solutions :

• Intégration dans les trajets de leadership 

existants de modules sur l’output management, 

l’autonomie, la confiance, la communication

• Trajet de change 3 B pour les populations des 

projets pilote NWOW
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Image : horizon, perspective



Merci pour votre attention

vinciane.tomezzoli@belgiantrain.be



La cas de Group Huyzentruyt

Marleen Verstraete
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Conferentie Telewerk VBO 9/12/2021
CASE GROEP HUYZENTRUYT

Marleen Verstraete



CASE GROEP 

HUYZENTRUYT

2019: scharnier jaar: 

• Van 4e generatie (eigenaar, Philippe 
Huyzentruyt) naar nieuw (extern) management, 
Thomas Van Poucke

• Van Aannemer naar Projectontwikkelaar

• Strategische keuze: ‘Thuis in betaalbaar wonen’



EMPLOYEE

S

SHAREHOLDERS CUSTOMERS

AMBITIES 2025



1. Best Workplace

3. ≥ 95% van de klanten 

wordt ambassadeur

5. Dé referentie op vlak van

O.E. in de sector

2. Preferred partner voor 

OA’s,

leveranciers & toonzalen

4. Omzetverdubbeling

naar 150 M€ met EBT ≥ 10%

AMBITIES 2025



Geëngageerde medewerkers (volgens GP2W)

Een Great Workplace™ is een

organisatie waar men: 

• de mensen waarvoor men werkt

VERTROUWT;

• TROTS is op wat men doet; 

• PLEZIER beleeft op de werkplek.



Great Place To Work Enquête oktober 2019

Bevraging medewerkers GP2W 2019

Het management is competent om de organisatie te leiden. 64%

Het management zorgt voor een goede taakverdeling en afstemming van mensen. 35%

Het management heeft er vertrouwen in dat hun medewerkers hun werk goed doen, zonder over hun schouders mee te kijken. 62%

De medewerkers krijgen hier veel verantwoordelijkheid. 66%

Het management heeft een duidelijk zicht waar de organisatie naar toe gaat en hoe er te geraken. 61%

Gemiddelde Geloofwaardigheid 58%
Ik krijg de middelen en het materiaal om mijn werk te doen. 80%

Het management toont waardering voor goede prestaties en extra inzet. 31%

Het management betrekt medewerkers bij beslissingen die een effect hebben op hun job of werkomgeving. 29%

We werken in een psychisch en emotioneel gezonde werkomgeving. 51%

De faciliteiten die de organisatie aanbiedt, dragen bij tot een goede werkomgeving. 51%

Ik kan vrijaf nemen wanneer ik het nodig vind. 74%

Mensen worden door het management aangemoedigd om het evenwicht te bewaren tussen hun werk- en hun privéleven. 24%

Gemiddelde Respect 49%

De mensen hier worden rechtvaardig betaald voor het werk dat zij verrichten. 38%

Iedereen binnen de organisatie kan erkenning krijgen voor wat hij of zij doet. 32%

Ik word behandeld als een volwaardig lid van deze organisatie, ongeacht mijn functie/positie. 61%

Gemiddelde Eerlijkheid 44%



Great Place To Work Enquête oktober 2019

Bevraging medewerkers GP2W 2019

Mijn werk is belangrijk, het is niet "zomaar een job". 80%

De mensen hier zijn bereid om extra inspanningen te leveren om het werk af te krijgen. 44%

Ik wil hier nog een lange tijd werken. 73%

Mensen kijken er naar uit om naar hun werk te komen. 43%

Ik vind de manier waarop we een bijdrage leveren aan de samenleving goed. 59%

Gemiddelde Trots 60%

Ik kan hier mezelf zijn. 69%

De mensen geven hier om elkaar. 54%

Dit is een toffe organisatie om voor te werken. 62%

Wanneer je voor deze organisatie begint te werken, wordt ervoor gezorgd dat je je snel welkom voelt. 63%

Gemiddelde Kameraadschap 62%

Algemeen gesproken, kan ik zeggen dat dit een heel goede organisatie is om voor te werken. 59%

Gemiddelde Trust Index© 51%



GH-Ambassadeurs aan het werk



Prioriteit 1 (maart/april 2020)

Flexibiliteit 

Invoeren gesprekscyclus voor alle medewerkers 

GP2W



Prioriteit 2  (Q2/Q3 2020)

Opleidingsbeleid

Interne communicatie

GP2W



• Maart 2020  Lockdown 1 
✓van 0 naar 100 km/uur:  verplicht thuiswerk op 1 week 

geregeld
✓garantie van behoud van loon – GEEN economische 

werkloosheid
✓veel communicatie en overleg vanuit CEO, HR, GH 

Ambassadeurs, ..

• April: opening nieuwe sfeerruimte

• Juni 2020: Uitrollen van GHO-talks

• Juli 2020: uitrollen van het GH Lusten & Lastenboek 
met fase 1 in thuiswerk

• September 2020 – Lockdown 2

• Januari 2021:  Fase 2 in thuiswerk 

En toen kwam Corona…  



Een Great Place to Work is een bedrijf waar 
we met z’n allen onze schouders zetten om 

een mooi resultaat te halen.    Inspanning én 
ontspanning gaan hier hand in hand

Om in alle vertrouwen te kunnen werken,

hebben we de afspraken gebundeld in het 

GH Lusten & Lastenboek

Werkgroep Flexibiliteit



Thuiswerk 

We verkiezen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, omdat we geloven dat teamwork beter werkt als we samen op kantoor zijn. 

Maar Corona heeft bewezen dat thuiswerk ook een win/win kan zijn. 

Je kan max. 1 dag per week thuiswerken. Het aantal beschikbare dagen wordt op basis van het aantal werkweken per jaar bepaald, 
met pro rata voor deeltijdsen. De thuiswerkdagen worden als een teller toegevoegd in het tijdsregistratie-systeem.

Je regelt het thuiswerk als volgt:

• Je controleert of het past in je werkschema en spreekt af met je collega’s. Per team kan er afgesproken worden op welke dagen
iedereen aanwezig is.

• Je vraagt het aan in het tijdsregistratiesysteem, min. 2 dagen op voorhand en krijgt goedkeuring van je leidinggevende (cf. 
verlofaanvraag).

• Thuiswerk wordt in volle of halve dagen opgenomen, zowel voor voltijds als deeltijds werkenden.

• Thuiswerk is bij voorkeur niet op momenten dat kinderen thuis zijn.

• Je werkt thuis ook binnen de regels van de bloktijd en bent dus bereikbaar tijdens de werkuren om de vlotte samenwerking te 
garanderen.  Je noteert in je agenda dat je thuiswerkt en schakelt je telefoon door.

GH Lusten & Lastenboek – wat is er nieuw? 



Resultaat ?



Great Place To Work Enquête januari 2021

Bevraging medewerkers GP2W 2019 2021
Het management is competent om de organisatie te leiden. 64% 88%

Het management zorgt voor een goede taakverdeling en afstemming van mensen. 35% 47%

Het management heeft er vertrouwen in dat hun medewerkers hun werk goed doen, zonder over hun schouders mee te kijken. 62% 78%

De medewerkers krijgen hier veel verantwoordelijkheid. 66% 77%

Het management heeft een duidelijk zicht waar de organisatie naar toe gaat en hoe er te geraken. 61% 78%

Gemiddelde Geloofwaardigheid 58% 74%
Ik krijg de middelen en het materiaal om mijn werk te doen. 80% 86%

Het management toont waardering voor goede prestaties en extra inzet. 31% 70%

Het management betrekt medewerkers bij beslissingen die een effect hebben op hun job of werkomgeving. 29% 44%

We werken in een psychisch en emotioneel gezonde werkomgeving. 51% 72%

De faciliteiten die de organisatie aanbiedt, dragen bij tot een goede werkomgeving. 51% 95%

Ik kan vrijaf nemen wanneer ik het nodig vind. 74% 91%

Mensen worden door het management aangemoedigd om het evenwicht te bewaren tussen hun werk- en hun privéleven. 24% 49%

Gemiddelde Respect 49% 72%
De mensen hier worden rechtvaardig betaald voor het werk dat zij verrichten. 38% 71%

Iedereen binnen de organisatie kan erkenning krijgen voor wat hij of zij doet. 32% 58%

Ik word behandeld als een volwaardig lid van deze organisatie, ongeacht mijn functie/positie. 61% 80%

Gemiddelde Eerlijkheid 44% 70%



Great Place To Work Enquête januari 2021

Bevraging medewerkers GP2W 2019 2021

Mijn werk is belangrijk, het is niet "zomaar een job". 80% 90%

De mensen hier zijn bereid om extra inspanningen te leveren om het werk af te 
krijgen.

44% 71%

Ik wil hier nog een lange tijd werken. 73% 85%

Mensen kijken er naar uit om naar hun werk te komen. 43% 69%

Ik vind de manier waarop we een bijdrage leveren aan de samenleving goed. 59% 76%

Gemiddelde Trots 60% 78%

Ik kan hier mezelf zijn. 69% 88%

De mensen geven hier om elkaar. 54% 80%

Dit is een toffe organisatie om voor te werken. 62% 80%

Wanneer je voor deze organisatie begint te werken, wordt ervoor gezorgd dat je je snel welkom voelt. 63% 89%

Gemiddelde Kameraadschap 62% 84%

Algemeen gesproken, kan ik zeggen dat dit een heel goede organisatie is om voor te werken. 59% 84%

Gemiddelde Trust Index© 51% 71%



Great Place To Work Enquête januari 2021

Specifieke vragen gerelateerd aan COVID

Mijn organisatie communiceert duidelijk en doeltreffend over de COVID-19 crisis en de impact ervan op de organisatie. 95%

De communicatiekanalen die tijdens de COVID-19 crisis gebruikt worden, bieden mij voldoende mogelijkheden om 
vragen te stellen en input te geven.

92%

Zelfs tijdens de COVID-19 crisis voel ik een sterke band met mijn organisatie. 76%

Tijdens de COVID-19 crisis krijg ik de nodige steun van mijn organisatie en wordt er rekening gehouden met mijn 
persoonlijke situatie.

87%

Ik ben trots op de manier waarop mijn organisatie de COVID-19 crisis aanpakt. 85%

Het management gaat doeltreffend om met de impact van de COVID-19 crisis. 93%



Great Place To Work Enquête januari 2021



Great Place To Work Enquête januari 2021

Zeer trots op het team dat ons door de crisis heeft geloodst.

Alles is bespreekbaar, als er zich thuis iets voordoet is er bijna 
altijd een oplossing te vinden tussen beide partijen...

Een beleid dat open staat voor veel zaken.

Er komen beetje bij beetje meer mogelijkheden maar het gaat 
nog altijd gepaard met heel véél regeltjes.

Het blijft moeilijk om volledig vertrouwen te geven op het vlak 
van flexibiliteit.



Lessons Learned

GH Lusten & Lastenboek

• Stap voor stap
• Voor elke stap overleggen we met 

onze medewerkers
• New way of work is geen doel op 

zich, maar past in onze 5 ambities
• Lusten & lasten, duidelijke regels met 

mogelijkheid om waar nodig aan te 
passen aan individuele situatie

Uitdagingen

• Navigeren tussen een lange 
termijnvisie en de lockdowns en 
Corona-outbreaks

• Nood aan goede technologische 
oplossingen, bijv. hybride vergaderen

• Leidinggevenden goed 
ondersteunen,  => kwartaal overleg 
en coaching



‘Mindopeners hybride werken’ uit 20 maand onderzoek 

‘Impact COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties’

Prof. dr. Kathleen Van Gronsvelt

LE  TÉLÉTRAVA IL  DANS  LE  NOUVEAU  

MOND E  D U  TRAVA IL

TELEW ERK  IN  HET  N IEUW E  W ERK EN



Antwerp Management School

Mindopeners Hybrid

Working

Impact COVID19 on 

human capital in 

organisations

Prof. dr. Kathleen Vangronsvelt

December 9th, 2021
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1 year impact COVID19 in organisaties

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
110

|

Wave 1: 3 - 18 april 2020 - 1241 respondents

Wave 2: 9 - 23 june 2020 - 426 respondents

Wave 3: 13 oktober - 3 november 2020 - 488 respondents

Wave 4: 27 january - 15 february 2021 - 318 respondents

Wave 5: 16 april - 6 may 2021 - 310 respondents

Wave 6: 18 november – 10 december 2021 - …

Wave Employees: 29 march - 30 april 2021 - 4660 respondents

18 november – 10 december 2021 - …



(Oberg, 1960; Kramer, 2020)

We have changed…



Working@Home
Benefits
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High Productivity

Focus & Self-

efficacy
Balance Work/Family

(Bloom, 2020; Birkinshaw, Cohen & Stach, 2020, 

Vangronsvelt & De Vos, 2021)



Working@Home
Limits

113

No Space, Privacy, Choice

Belongingness

(colleagues, organisation)

Work more

Constant ‘on’-modus

(Kossek & Lautsch, 2008; Hewett, 2020,

Vangronsvelt & De Vos, 2021)



Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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We have changed

75% employers more positive towards telework

62% employees more positive towards telework

Jobs have changed

34% employers acknowledges significant 
change in jobs in their organization

(Mullenweg, 2020; CEO Automattic)

Workcontext has changed

Office no longer only default  



Impact COVID19 on Mental health

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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1 on 4 employees does not feel 
mentally healthy

But:

- 7% “could not work because
situation was too heavy”

- 13% is “absent more often because
of stress”

- 83% “usually just takes stressful
things”

Mental health of employees keeps

4 on 5 employers awake



3 basic needs: Autonomy, Belongingness & Competence
…



Especially need for Belongingness was under pressure

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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|

Need for Belongingness

After 1 year pandemic:

- 23% employees does not feel 
connected to colleagues

- 28% employees does not feel 
connected to organisation

- 2 on 3 employers feels they are 
failing to fill the need for
belongingness



Mind Openers Hybrid Working 

What can I do?



Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Don’t let go when it comes
to restoring connection

Be an architect of work



Preference-based hybrid working



Activity-based Hybrid Work

═ ≠

═

≠

SPACE

T

I

M

E



Activity-based Hybrid Work

═ ≠

═

• Interdependent tasks requiring physical

presence

• Interdependent tasks requiring interaction

≠

• Tasks requiring specific material • Tasks requiring different contributors

SPACE

T

I

M

E

(Hertel, Geister & Konradt, 2005)



Activity-based Hybrid Work

═ ≠

═

• Interdependent tasks requiring physical

presence

• Focus on relationbuilding

• Interdependent tasks requiring interaction

• Focus on getting task done

≠

• Tasks requiring specific material

• Focus on continuity
• Tasks requiring different contributors

• Focus on diversity of input

SPACE

T

I

M

E

(Kramer, 2020)



Activity-based Hybrid Work

═ ≠

═

• Interdependent tasks requiring physical

presence

• Focus on relationbuilding

• Elaboration & integration of information / 

Creativity & Innovation

• Interdependent tasks requiring interaction

• Focus on getting task done

• Exchange of information

≠

• Tasks requiring specific material

• Focus on continuity

• Information needs to be available

• Tasks requiring different contributors

• Focus on diversity of input

• Multiple layers, angles of information (no 

contamination)

SPACE

T

I

M

E

(Homan et al., 2007; van Knippenberg et al., 2010; Bloom, 2020)



Be an architect of work

═ ≠

═

≠

SPACE

T

I

M

E

Make it count!

Prevent in-& 

out-groups



Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Don’t let go when it comes
to restoring connection

Emphasize bigger picture



Emphasize connection in bigger picture 

128

Level Organisation & Customer

(significance)

Level Task & Team

(coherence)



Meaning – connection

SignificanceCoherence Purpose

Connecting the dots Connecting (own) present & future Connecting with the world

(Martela & Steger, 2016; Eynikel, 2020)



Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Don’t let go when it comes
to restoring connection

Make the hybrid workplace fair



Make the Hybrid workplace fair

131

https://hbr.org/2021/02/making-the-hybrid-workplace-fair

Understand 2 important mechanisms

1. Hybrid positioning

- More access to resources @workplace

then @home is (e.g., information, social

support, technology) 

- More visibility with decision makers 

@workplace then @home

2. Hybrid competences

- Not everyone is equally skilled in 

relation building 

- Not everybody is equally adaptive

and flexible

https://hbr.org/2021/02/making-the-hybrid-workplace-fair


Make the Hybrid workplace fair

Intervene when imbalance

Extra attention 

- Onboarding

- Performance appraisal/ development conversation: explicate implications of 
personal choices

Re-contract to re-connect



Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Don’t let go when it comes
to restoring connection

Be grateful more often





Celebrate successes

(Grant & Gino, 2010; Liberman,Trope & Stephan, 2007)



Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Don’t let go when it comes
to restoring connection

Install team rhythm & rituals
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138



139(Lee, Mazmanian & Perlow, 2020)



Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Don’t let go when it comes
to restoring connection

Re-contract to re-connect



Make explicit

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Make explicit in 
many domains

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School
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Job content

Comp & Ben

Career options

Social Atmosphere

Work/life balance



Momentum to
strengthen a     
learning organisation



Stress peak and Recovery



We learned a lot

Employees:

- 67% positive impact of the pandemic on 
employability in other projects or 
assignments (15% negative)

- 43% “more skilled to perform job than before 
the crisis” (19% less)

- 63% “new skills developed during crisis” 

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties | Antwerp Management School

Employers:

- 29% positive impact of the pandemic on 
employability in other projects or 
assignments (17% negative)

- 17% “more skilled to perform job than before 
the crisis” (6% less)

- 89% “new skills developed during crisis” 



Growth Mindset => Learning Organisation



Is yours a learning organisation?

1. Supportive learning environment

2. Concrete learning (experiences) 

3. Leadership that reinforces learning

Garvin, Edmondson & Gino, 2016



Antwerp Management School

Prof. Dr. Kathleen Vangronsvelt

Kathleen.vangronsvelt@ams.ac.be

Contact

mailto:Kathleen.vangronsvelt@ams.ac.be


Mot de clôture

Monica De Jonghe
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