
Hybride Werken

Praktische tips



Tips plannen van (hybride) meetings
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Plan een serie reguliere meetings en mix inhoudelijke 
meetings met ‘koffie gesprekken’

Denk na over wat je écht samen moet doen en wat niet. En wie 
(deels) aanwezig moet zijn en wie niet.

Denk na over de locatie en/óf welk online platform je wilt 
gebruiken. Bij een hybride vorm: zorg voor goede techniek: de 
camera overziet de zaal en qua geluid zorg voor een speaker. 

Mix samenwerkingsvormen en tooling, denk aan: bellen, 
videobellen, appen, mailen, wandelen, filmpjes/podcasts, 
vlogjes/audio boodschappen, etc.

 Naam 



Tips voorbereiden van een hybride meeting
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Maak een agenda 

Zorg voor de juiste techniek

Maak per meeting een draaiboekje: doel, inhoudelijk agenda en 
vorm per agendapunt. 

Doelen van agendapunten kunnen zijn:
Beeldvorming (brainstorm, informatie-uitwisseling)
Oordeelsvorming
Besluitvorming

Varieer in groepsgrootte: plenair, breakout rooms, bellende 
tweetallen, moment van individuele reflectie etc.

Check of er voldoende afwisseling is qua vorm en inhoud: 
uitwisseling, samenwerking, evaluatie

 Naam 



Tips tijdens een hybride meeting
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1. Overweeg om als organisator offline aanwezig te zijn, dat voorkomt een te grote focus 
op de fysieke aanwezigen. 

2. Zorg voor een ‘koffiemoment’ rondom de vergadering. Ben als fysiek aanwezige 
organisator een kwartier voor aanvang in de zaal. Zorg dat de online vergadering 10 minuten 
voor aanvang start (en laat dit vooraf weten aan de deelnemers). Betrek ook de online 
aanwezigen bij het binnenkomen en napraten.

3. Maak afspraken over gedrag tijdens de vergadering. Mute-knop aan? Zet iedereen 
haar/zijn webcam aan? Gebruiken we de chat, WhatsApp, Signal?

4. Zorg voor buddy’s; elke deelnemer is gekoppeld aan een ‘online’ deelnemer. De fysiek 
aanwezige buddy ziet erop toe dat de online deelnemer op afstand volledig kan deelnemen 
aan de vergadering. 

5. Ook de fysiek aanwezige deelnemers loggen in met hun eigen laptop.

6. Geef deelnemer op afstand voorrang als twee mensen tegelijkertijd gaan spreken.

7. Neem een pauze als de vergadering langer dan een uur duurt. Vooral bij de deelnemers 
of afstand kan virtuele vermoeidheid optreden.

8. Evalueer en verbeter. Als voorzitter met de groep: wat ging goed en wat kunnen we 
meer/minder/anders doen? En als thuisdeelnemer: voel ik me volledig onderdeel van deze 
vergadering? Bij een ontkennend antwoord is de vervolgvraag: wat moet ik doen of vragen 
om mij wel volledig onderdeel te laten voelen van deze vergadering?
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