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Work Rebalanced:
het Citrix rapport over hybride werken
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Voorwoord

We zijn massaal anders gaan werken. Hoe organisaties hun manier van werken 

organiseren, is de afgelopen drie jaar sterker veranderd dan ooit. Hetzelfde 

geldt voor de verwachtingen die medewerkers hebben. Werken op afstand en 

hybride werken zijn nu de norm en medewerkers willen vrij kunnen bepalen 

wanneer, waar en hoe ze werken. Willen organisaties personeel vinden in de 

huidige gespannen arbeidsmarkt, dan moeten ze hier wel in mee.  

In dit rapport komen de zaken aan bod die organisaties momenteel ondernemen 

om flexibel hybride werken te ondersteunen, en hoe organisaties presteren op 

vier belangrijke punten: ‘tech empowerment’, ‘connection and collaboration’, 

‘flexibility and fluidity’ en ‘trust and empathy’. Deze aspecten, of pijlers, liggen 

aan de basis van nieuwe werkmodellen en een positieve werknemerservaring, 

wat het verdere succes van de organisatie kan ondersteunen.
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De vier pijlers van effectief hybride werken

Technologie is onmisbaar voor de werkomgeving van nu. We werken thuis, op 

kantoor, onderweg en overal daartussenin, en vertrouwen op technologie om in 

contact te komen met de mensen en informatie die we nodig hebben om iets te 

bereiken. Alle vier de pijlers van effectief hybride werken die in ons onderzoek 

aan bod komen, hebben betrekking op zowel mensen als technologie. Twee 

daarvan – ‘tech empowerment’ en ‘connection and collaboration’ – bekijken we 

echter voornamelijk vanuit technologisch standpunt. Bij de andere twee – ‘trust 

and empathy’ en ‘flexibility and fluidity’ – kijken we in de eerste plaats naar het 

menselijk aspect.

Tech empowerment Verbinding en samenwerking

Medewerkers hebben toegang tot werktechnologie 
die hen in staat stelt effectief te werken en te werken 

zoals zij dat willen. Werktechnologie helpt de prestaties 
en kansen binnen organisaties gelijk te maken.

Werknemers voelen zich verbonden met hun 
organisatie en hun collega’s, waar, wanneer en hoe ze 
ook werken. Ook kunnen ze effectief samenwerken, 

of ze nu virtueel of persoonlijk samen zijn.

Flexibiliteit en vloeibaarheid Vertrouwen en empathie

Werknemers kunnen zelf kiezen hoe ze werken, 
wanneer ze werken en waar ze werken. Ook kunnen 

ze hun werkstijl en aanpak aanpassen aan zowel 
zakelijke vereisten als hun eigen persoonlijke 

behoeften en levensstijlen.

Werkgevers vertrouwen hun werknemers – ze geloven 
dat ze hun werk zullen voltooien en zich zullen houden 
aan de bedrijfsregels zonder dat ze gecontroleerd of 

gecontroleerd hoeven te worden – en werknemers 
vertrouwen erop dat hun werkgevers transparant met 

hen zijn en hen eerlijk en met respect behandelen. 
Leiderschap is empathisch en mensgericht.
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In de wereld van hybride werken is het vinden van balans cruciaal, zo blijkt uit het 

onderzoek. Hybride medewerkers – degenen die deels op kantoor werken en deels 

op afstand – geven aan productiever en betrokkener te zijn dan medewerkers 

die uitsluitend op kantoor of uitsluitend op afstand werken. Ze scoren ook beter 

als het gaat om welzijn, zowel fysiek als emotioneel, en ze hebben een positiever 

gevoel over hun organisatie. Negenenzestig procent van de hybride werknemers 

zou hun organisatie aanbevelen als werkgever. Bij kantoormedewerkers en 

medewerkers op afstand is dat respectievelijk 56 en 60 procent. Hybride 

werknemers voelen zich ook eerder gestimuleerd door technologie en ze hebben 

een sterke emotionele band met hun teams en organisatie. 

De drijvende kracht achter deze resultaten is ongetwijfeld technologie. Tools 

voor het werk maken hybride samenwerking mogelijk en zorgen voor continue 

productiviteit in sterk gedistribueerde omgevingen. Bovendien helpen ze 

om andere, meer fundamentele uitdagingen aan te pakken. Meer dan twee 

derde van zowel de leidinggevenden als de gewone medewerkers vindt dat 

geavanceerde arbeidstechnologie een inclusievere en gelijkere werkervaring 

mogelijk maakt.

Maar er is ook minder goed nieuws. Digitale samenwerking en ‘tech 

empowerment’ scoren uitstekend, zo blijkt uit het Work Rebalanced-onderzoek, 

maar andere aspecten van hybride werken zijn moeilijker te ondersteunen. 

Veel leidinggevenden hebben moeite om de gestegen verwachtingen van 

medewerkers qua flexibiliteit in evenwicht te brengen met de behoeften van de 

organisatie. Verder vinden ze het lastig om nieuwe vertrouwensbanden te smeden 

tussen de organisatie en haar medewerkers nu die medewerkers niet continu 

zichtbaar zijn. Oplossingen voor deze meer mensgerichte uitdagingen zijn zowel 

technologisch als cultureel van aard en kunnen meer tijd in beslag nemen. 

Leidinggevenden moeten nu de balans opmaken. Ze moeten het hybride werken 

ondersteunen door middel van technologie en profiteren van de voordelen die 

dat biedt. Het wordt dan bovendien eenvoudiger om medewerkers te vinden die 

verdere groei en innovatie mogelijk kunnen maken voor de organisatie. 

Tim Minahan, Executive Vice President Business Strategy & CMO, Citrix
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Over het onderzoek

Aan de hand van belangrijke pijlers voor effectief hybride werken beoordeelt 

het Citrix rapport over hybride werken hoe organisaties zich aanpassen aan de 

verwachtingen van nieuwe werknemers en hoe leidinggevenden ervoor kunnen 

zorgen dat ze medewerkers kunnen vinden en vasthouden. 

Begin 2022 voerde Citrix, in samenwerking met Man Bites Dog en Coleman 

Parkes Research, een onafhankelijk opinieonderzoek uit waarbij 900 

leidinggevenden werden geïnterviewd (functietitels waren Chief Executive 

Officer, Chief Finance Officer, Chief Marketing Officer, Managing Director, 

Chief Technology Officer en Chief Operating Officer), en 1800 werknemers 

(kenniswerkers). 

Respondenten waren afkomstig uit de volgende landen: Australië, Duitsland, 

Frankrijk, Japan, Mexico, Nederland, het VK en de VS. Per land (behalve de 

VS) waren er 200 werknemers en 100 leidinggevenden. Voor de VS waren 

er 400 werknemers en 200 leidinggevenden. De respondenten kwamen 

uit de volgende sectoren: financiële dienstverlening, gezondheidszorg en 

biowetenschappen, technologie, professionele dienstverlening, productie, 

detailhandel, overheid/openbare sector en onderwijs.

We hebben de gegevens bovendien als volgt geanalyseerd op basis van de 

werklocatie van de werknemers:

Kantoormedewerkers Hybride medewerkers Medewerkers op afstand

Medewerkers die momenteel deels 

op afstand werken en deels op 

kantoor (867 respondenten) 

Medewerkers die momenteel

100% op afstand werken 

(366 respondenten)

Medewerkers die momenteel 

100% van de tijd op kantoor werken 

(567 respondenten)
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Hoe effectief zijn organisaties in hun hybride werken? 

Samen met onze onderzoekspartners hebben we een scoresysteem ontwikkeld 

om de onderzoeksgegevens te kunnen analyseren en om te bepalen hoe 

organisaties presteren als het gaat om onze vier pijlers: ‘tech empowerment’, 

‘connection and collaboration’, ‘flexibility and fluidity’ en ‘trust and empathy’. 

Daarnaast hebben we effectief hybride werken ook uitgedrukt in een totale 

score (een gemiddelde van alle vier de pijlers). De scores werden berekend op 

basis van de gegevens van zowel leidinggevenden als gewone werknemers. Op 

basis daarvan werd een snapshot gemaakt van de prestaties van de organisatie 

volgens beide groepen. De onbewerkte scores zijn geïndexeerd om elke score 

te kunnen uitzetten op een schaal tot 100 (‘perfect’). Het onderzoek kan later 

worden herhaald om te bepalen hoe ontwikkelingen verlopen.
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Overzicht

De effectiviteit van organisaties als het gaat om hybride werken

Het onderzoek biedt een momentopname van hoe organisaties, volgens 

leidinggevenden en werknemers, presteren op vier punten die belangrijk zijn 

voor hybride werken (zie ‘Over het onderzoek’ op pagina 5 voor meer informatie).

Uit de resultaten blijkt dat organisaties volgens zowel leidinggevenden als 

werknemers het sterkst scoren wat de technische elementen van hybride werken 

betreft (de pijlers ‘tech empowerment’ en ‘connection and collaboration’), maar 

moeite hebben met de meer mensgerichte aspecten (de pijlers ‘flexibility and 

fluidity’ en ‘trust and empathy’).  Dit doet vermoeden dat de technologie die 

effectief werken en hybride samenwerking mogelijk maakt, goed functioneert, 

maar dat organisaties het moeilijker vinden om aan de verwachtingen van 

werknemers te voldoen als het gaat om werkcultuur en instelling. 

Op alle vier de punten liggen de scores bij de werknemers hoger dan bij de 

leidinggevenden, wat erop kan wijzen dat leidinggevenden kritischer tegenover 

hun organisatie staan dan gewone werknemers, en dat ze de aanpassingen in 

de werkcultuur mogelijk uitdagender vinden dan gewone werknemers, voor 

een groot deel ‘digital natives’ die met technologie zijn opgegroeid.

Wereldwijd Algemeen

Medewerkers 75 76 66 73 72

Leiders 72 74 62 69 68

Scores in de bovenstaande tabel zijn van maximaal 100

Tech 
empowerment 

Verbinding en 
samenwerking 

Flexibiliteit 
en vloeibaarheid

Vertrouwen 
en empathie
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Personeel

Bijna een vijfde van de kenniswerkers (19%) overweegt momenteel om hun organisatie te verlaten.

• 70% van de werknemers omschrijft hun persoonlijke prestaties als goed.

• 65% van de werknemers geeft aan momenteel productief te zijn op het werk.

• 60% van de werknemers geeft aan zich betrokken te voelen bij de organisatie.

• Meer dan 60% omschrijft ook het fysieke en emotionele welzijn als goed. 

• 63% van de werknemers zou hun werkgever aanbevelen als goede werkplek.

Technisch 
gericht

 

Score (werknemers) 75/100 

Score (biz leiders) 72/100 

 
64% van de werknemers en 62% van de 
leiders zegt dat de technologie die ze op 
het werk gebruiken net zo eenvoudig en 
intuïtief is als de technologie die ze in hun 
privéleven gebruiken. 

Leiders en werknemers zijn van mening 
dat technologie inclusiviteit stimuleert 
(64% leiders en 69% werknemers) en 
prestaties gelijk maakt (66% leiders en 
64% werknemers). 

 

Tech empowerment 

 

Score (werknemers) 76/100 

Score (biz leiders) 74/100 

 
De meeste leiders en werknemers hebben 
het gevoel dat hybride en telewerken goed 
werken. Echter, 63% van de leiders en 69% 
van de werknemers zegt dat persoonlijke 
interacties essentieel zijn voor het 
emotionele welzijn. 

Maar zijn de dagen van persoonlijke 
samenwerking genummerd? 74% van de 
bedrijfsleiders en 61% van de werknemers 
geloven dat de metaverse de samenwerking 
op de werkplek volledig zal revolutioneren 
en fysieke persoonlijke samenwerking 
overbodig zal maken.

 

Verbinding en samenwerking 

 

Score (werknemers) 66/100 

Score (biz leiders) 62/100 

 

Hoewel leiders weten dat ze flexibiliteit 
moeten bieden – 63% zegt dat het een 
belangrijke bepalende factor wordt op de 
arbeidsmarkt – hebben ze ook een aantal 
punten van zorg:  

64% zegt dat werknemers nu een 
hogere mate van flexibiliteit 
verwachten dan ze vanuit een zakelijk 
perspectief kunnen huisvesten. 

62% zegt dat werknemers die 
profiteren van flexibele werkopties 
minder kans hebben om vooruitgang 
te boeken in hun carrière.

 

Flexibiliteit en vloeibaarheid 

 

Score (werknemers) 73/100 

Score (biz leiders) 69/100 

 

80% van de werknemers zegt dat het erg 
belangrijk voor hen is dat ze erop kunnen 
vertrouwen dat hun werkgever transparant 
en eerlijk tegen hen is en dat hij hen eerlijk 
en met respect behandelt. Echter, slechts 
49% van hen zegt dat ze hun werkgever 
vertrouwen. 

72% van de werknemers zegt dat het 
cruciaal is dat ze werken in een organisatie 
waar het leiderschap en de cultuur 
empathisch en medelevend zijn, terwijl 70% 
zei dat de ervaring van de pandemie het 
duidelijk heeft gemaakt dat empathie een 
cruciale leiderschapskwaliteit is.

 

Vertrouwen en empathie 

Op mensen
gericht
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Werk opnieuw in balans brengen:  
drie belangrijke tips voor leidinggevenden

34% 

28% 

55% 

28%

6% 

1. Flexibel en hybride kunnen werken is nu essentieel

Nu we weer terugkeren naar kantoor, moeten leidinggevenden de juiste 

balans zien te vinden. Ons onderzoek toont aan dat werknemers die deels 

op afstand en deels op kantoor werken, betrokkener en productiever zijn  

en meer welzijn op het werk ervaren dan werknemers die volledig op 

kantoor of volledig op afstand werken. Toch biedt meer dan een derde  

van de leidinggevenden (34%) hun werknemers momenteel geen 

flexibiliteit als het gaat om werklocatie: ofwel is op kantoor werken geen 

optie (6%), ofwel moeten werknemers fulltime op kantoor werken (28%). 

Verder geeft minder dan de helft van de leidinggevenden aan dat hun 

organisatie momenteel goed scoort als het gaat om personeelsretentie.  

Op de krappe arbeidsmarkt is het echter van cruciaal belang dat 

werknemers kunnen werken volgens een flexibel, hybride model.  

De kosten van het vervangen van een werknemer kunnen immers  

oplopen tot tweemaal het jaarsalaris van die werknemer.1

2. Leidinggevenden moeten hun communicatieve vaardigheden blijven verbeteren

Goede communicatieve vaardigheden zijn de belangrijkste eigenschap 

waarover een leidinggevende in de huidige werkomgeving moet 

beschikken, volgens werknemers: 55% procent van hen plaatst deze 

eigenschap in de top drie van kwaliteiten die onmisbaar zijn voor 

leidinggevenden. De volgende belangrijkste kwaliteit is empathie.  

Deze eigenschap wordt door 38% van de werknemers in de top drie 

geplaatst. Kwaliteiten zoals creativiteit, technische vaardigheden en  

kunnen delegeren, worden niet erg hoog ingeschat door werknemers. 

Tijdens de transitie naar werken op afstand en hybride werken is de 

omgang tussen leidinggevenden en werknemers ingrijpend veranderd. 

Het gaat hierbij niet alleen om de manier van communiceren, maar ook 

om de specifieke informatie die wordt overgebracht en de toon van 

communiceren.  Net zoals hybride werken niet meer weg te denken is, geldt 

dat ook voor de noodzaak voor leidinggevenden om effectief en gevoelig te 

communiceren. Werknemers geven duidelijk aan dit belangrijk te vinden.

van de werkgevers biedt 
geen flexibiliteit wat 
werklocatie betreft

van de werknemers vindt 
empathie een belangrijk 
leiderschapskenmerk

van de werknemers vindt 
communicatie een belangrijk 
leiderschapskenmerk

van de werkgevers verplicht 
tot uitsluitend werken op 
kantoor

van de werkgevers biedt 
werken op kantoor helemaal 
niet aan

1 Gallup
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3.  Technische tools moeten tijd besparen, geen tijd verspillen

Infrastructuur die flexibel, hybride werken mogelijk maakt, is nog 

nooit zo belangrijk geweest. Er moeten tools aanwezig zijn die 

werknemers in staat stellen om op elk gewenst moment aan de 

slag te gaan en samen te werken vanaf elke locatie. Vaak is het 

echter zo dat technologie die is ontwikkeld voor hybride werken, 

werknemers alleen maar vertraagt. Uit ons onderzoek blijkt dat 

werknemers gemiddeld circa 54 minuten per dag verliezen als gevolg 

van technische uitdagingen zoals het terughalen van kwijtgeraakte 

bestanden en het resetten van vergeten wachtwoorden. In het 

veranderende zakelijke landschap draait alles om productiviteit. 

Verliezen is iets wat organisaties zich niet kunnen veroorloven. 

Leidinggevenden moeten hun technologische strategie baseren 

op de behoeften en uitdagingen van hun werknemers. Ze 

moeten investeren in systemen die workloads vereenvoudigen 

en automatiseren, en tools voor digitale samenwerking en 

desktopvirtualisatie overwegen waar werknemers vanaf elke  

locatie veilig toegang toe hebben.

54 
minuten die elke dag 
opnieuw verloren kunnen 
gaan als gevolg van 
technische uitdagingen
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Bedankt

Waarom voelt bijna 70 procent van de hybride medewerkers 
zich betrokken bij hun organisatie, vergeleken met slechts 51% 
van de kantoormedewerkers en 56% van de uitsluitend op 
afstand werkende medewerkers?

Download ‘Work Rebalanced: het Citrix rapport over hybride werken’  
en ontdek er alles over.


