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De gezondheidscrisis versnelde ook het denken over hoe we 
morgen zullen werken, maar een duidelijk beeld van ‘het nieuwe 
normaal’ is er toch nog niet. De jongste inspiratienota van ETION 
heeft het over een hybride model, maar hoe zullen ondernemers 
dat invullen?

Het hybride model — een combinatie van on- en off-site werken — vinden 
medewerkers de meest aantrekkelijke formule. Dat concluderen alvast 
de auteurs van ‘Arbeidsmarkt 2021. Het nieuwe normaal vormgeven’. 
Flexibiliteit inzake tijd en plaats voor werken vraagt evenwel een vertrou-
wenwekkend kader dat iedereen betrokken houdt. (p.16)

Bij Realdolmen was werken op afstand al voor de crisis sterk ingeburgerd. 
CEO Johnny Smets zag bij de uitbraak een snelle overschakeling naar nog 
meer telewerk en na een tijd een toenemende ontevredenheid daarover. 
Maar die zal weer wegebben, zo denkt hij. Flexibiliteit op het vlak van 
waar en wanneer je werkt, wordt steeds belangrijker. Voor hem is flexibele 
uitwisseling van talent een valabel onderdeel van de nieuwe mix. (p.12)

Marc Lemaire van VINCI Energies voor België en Luxemburg ziet dat wel 
even anders. Ook bij hem werkten 1000 van de 3000 werknemers snel 
na de uitbraak vlot van thuis uit, maar “we hebben onze mensen liever op 
kantoor”, zo zegt de afgevaardigd bestuurder. Voor een netwerkorganisatie 
met zelfsturende teams zijn overleg en teamwerk cruciaal. Dat vervang je 
niet met videovergaderen. En talent voortdurend uitwisselen is evenmin 
bevorderlijk voor een duurzame werkrelatie, zo oordeelt Marc Lemaire. (p.14)
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Heel veel nieuws bracht corona niet 
voor de werking van Realdolmen. 
Een aantal zaken werd meer uitge-
sproken. CEO Johnny Smets ziet 
het nieuwe normaal als een baro-
meter die schommelt, in afwach-
ting van een nieuw evenwicht.

Het nieuwe werken sinds COVID-19 be-
tekent over het algemeen meer thuis-
werk, minder verplaatsingen en flexi-
beler uren. Voor de 2000 werknemers 
van Realdolmen, dat aan IT-dienstver-
lening doet, was dat al voor de crisis 
business as usual, weet CEO Johnny 
Smets: “Maar onze klanten werden ook 
verplicht onze consultants van thuis uit 
te laten werken. Dat was de grote ver-
andering voor ons. Onze partners zien 
nu in dat het perfect mogelijk is, proe-
ven van het concept en gaan daar vol-
mondig in mee. Ik hoop van harte dat 
deze evolutie blijvend zal zijn.” Reeds 
voor de crisis voorzag de organisatie 
van de IT-dienstverlener in maximaal 
twee dagen thuiswerk per week. De 
beperking gold omdat de directie veel 
belang hecht aan het werken in team 
en de cohesie van de ploegen.

Positieve bevraging
Johnny Smets is er trots op dat zijn or-
ganisatie van bij het eerste corona-sig-
naal iedereen van thuis uit liet werken. 
Reeds in maart van dit jaar probeerde 
hij ook de klanten de voordelen te la-
ten inzien van wat men bij Realdolmen 
plaatsonafhankelijk werken is gaan 
noemen. Het bleek niet gemakkelijk om 

“Het nieuwe 
normaal: een
schommelende
barometer”

Het ene hybride model 
is het andere niet
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Johnny Smets (CEO Realdolmen)

klanten ervan te overtuigen te werken 
zonder fysieke controle op de consul-
tants. Maar uiteindelijk werkte 98% van 
het bedrijf van thuis uit.

Een recente bevraging gaf aan dat dat 
soort arbeid bij 72% van de werknemers 
leidde tot een toenemende tevreden-
heid betreffende de werk-privébalans. 
Ook de gegroeide flexibiliteit in de werk-
uren werd bij 86% van de bevraagden 
als positief ervaren. Dat was een ver-
rassing in een sector waar mensen wel 
eens van werk veranderen omwille van 
de mobiliteit. Daarom wil Johnny Smets 
het verschijnsel graag bestendigen.

Wisselende barometer
Leidt thuiswerk tot meer stress en 
minder mentale gezondheid? Johnny 
Smets ziet een wisselende stand op de 
barometer ter zake: “De grootste frustra-
tie was die van medewerkers die uren in 
de file stonden op weg naar de klant of 
naar kantoor. Corona bracht thuiswerk 
en tevredenheid omdat minstens twee 
uur verplaatsingstijd wegviel. Daarbij 
kwam dat men zijn eigen werkuren kon 
kiezen. Twee keer een positieve dyna-
miek.”

Nu ziet de CEO een tendens naar on-
tevredenheid. Medewerkers beginnen 
het scherm beu te worden en missen 
sociale contacten. Ook het sluiten van 

de kantoren riep weerstand op. “Men-
sen zitten per twee aan de keukentafel 
te werken, terwijl de kinderen in de li-
ving hun huiswerk maken. Dat levert 
de vraag op om naar het kantoor te 
mogen komen. Ik voorspel dat mensen 
met plezier terug naar het kantoor zullen 
komen. Iedereen zal elkaar willen ont-
moeten en willen bijpraten. Die drang 
zal nadien wegebben. Het zal volstaan 
twee keer een uur in de file te staan. Dan 
zullen werknemers zich afvragen waar-
om ze dat doen en terug het thuiswerk 
ontdekken. Daarom zweer ik bij plaats-
onafhankelijk werk en bij afwisseling in 
functie van de noden.”

Leiding
Realdolmen besteedt veel aandacht 
aan het mentale welzijn van zijn mede-
werkers. Daarom begint tegenwoordig 
elke meeting steevast met een check 
naar de weerbaarheid van de deelne-
mers. De leiders, die veel tips kregen 
rond welzijn, vragen eerst hoe het gaat 
met de teamleden zelf, niet met hun 
werk. Hen werd aangeleerd om in virtu-
ele sessies ook met delen van het team 
te praten, los van de business.

Daarvoor opende Realdolmen ook al 
een hotline. Er zijn immers ook mede-
werkers die er alleen voor staan. Die 

“Ik voorspel dat mensen met 
plezier terug naar het kan-
toor zullen komen. Iedereen 
zal elkaar willen ontmoeten 
en willen bijpraten.”
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kunnen dan in dialoog gaan met de collega’s, weet de CEO: 
“Via onze preventiedienst boden we hulp aan voor wie dat 
nodig acht. Sedert COVID-19 bieden we onze managers nog 
meer tools aan ter ondersteuning van hun mensen. Empowe-
ring leiderschap zal meer dan ooit nodig zijn. We zien overi-
gens de bezorgdheden uit de eerste golf — bureau, stoel en 
laptop — evolueren naar welzijn en omgaan met het gezin. 
Onze leiding evolueert mee.”

Delen van talent
Bedrijven zullen in de toekomst meer en meer talent delen. 
Voor Realdolmen is dat idee niet nieuw. Binnen de activiteit 
van een IT-dienstverlener worden consultants al langer bij 
meerdere klanten ingezet. Dat tekent de ganse sector, stelt 
Johnny Smets: “Onze mensen gaan van klant naar klant en 
sommigen werken zelfs met drie klanten tegelijk. Delen van 
talent is dus inherent aan onze werkzaamheden.”

Dat geldt overigens ook voor levenslang leren. Als er ergens 
constant moet worden bijgeleerd, is het wel in deze branche, 
waar de gebruikte technologie bliksemsnel verandert. “We 
moeten onze mensen in verschillende competenties blijven 
opleiden. Onze business is het verkopen van kennis. Wie niet 
mee is, is niet langer relevant als bedrijf. Leren is als het ware 
onze grondstof.”

Kopbrekens
De nieuwe hybride werkvorm die er aankomt, houdt de CEO 
vandaag wakker: “Hoe minder centraal je gaat werken, hoe 
meer kans dat er veranderingen optreden in de cultuur. Als 
leider van een bedrijf met 2000 medewerkers en met een uit-
gesproken warme, familiale cultuur in een gezellige omgeving 
met goede connectie, maak ik me zorgen over de toekomst 
van onze manier van werken. Als we naar een hybride werk-
vorm evolueren na het virus, dan wil ik ervoor zorgen dat het 
DNA van ons bedrijf — de waarden en wat we willen zijn — 
overgebracht wordt naar die nieuwe stijl van werken. Ik wil 
dat werknemers die niet meer op kantoor zijn, toch de warme 
sfeer uitademen en onze waarden blijven uitstralen. Ook al 
is dat in een organisatie waarin we elkaar minder zien. Daar 
wordt nog niet over geschreven. Daarom breek ik mijn hoofd 
nu al over het omgaan met het nieuwe werken.”

Tekst: Patrick Verhoest I Foto: Jan Locus

“Sedert COVID-19 bieden we onze 
managers nog meer tools aan ter onder-
steuning van hun mensen. Situationeel 
leiderschap zal meer dan ooit nodig zijn.”

normaal!”

De coronapandemie zal een aantal drempels wegne-
men en zaken zoals mobiel werken en de digitalise-
ring versterken. Toch is er geen sprake van een nieuw 
normaal. 

Aan het woord is Marc Lemaire, afgevaardigd bestuurder 
van VINCI Energies voor België en Luxemburg. Tijdens de 
eerste lockdown werkten 1000 van de 3000 werknemers 
van thuis uit. Het bedrijf heeft er schitterende tools voor. Toch 
is de organisatie geen voorstander van systematisch thuis-
werk: “Uiteraard volgen we nauwgezet de richtlijnen van de 
overheid. In onze roadmap nemen we secuur elke maatregel 
om de veiligheid van onze werknemers te garanderen. Waar 
thuiswerk mogelijk is, wordt dit toegepast. Maar over het al-
gemeen hebben we liever onze mensen op kantoor. We zijn 
een heel humane groep die inzet op het menselijke binnen de 
samenwerking. We streven naar efficiëntie en productiviteit 
maar ook naar sense of belonging. We zijn een netwerkorga-
nisatie met heel wat zelfsturende medewerkers. Die krijgen 
de verantwoordelijkheid om een eindresultaat te bereiken. 
Dat vraagt heel wat overleg en teamwerk. Dat vervang je niet 
door af en toe te bellen via MS Teams.”

Sense of belonging
Van de 3000 medewerkers zijn twee derden al van nature 
uit aanwezig bij hun klant. Ze hebben geen klassieke bu-
reelfunctie en bevinden zich op bouwwerven, bij industriële 
klanten, in fabrieken of op sites. Wie aan projecten werkt, 
gedraagt zich heel flexibel: “Wie de baan op moet, plande 
zijn verplaatsingen ook voor corona al optimaal. Medewer-
kers kunnen van thuis uit werken, naargelang hun planning. 
Maar wie op kantoor kan werken, zien we graag op kantoor. 
Ik denk aan de technisch tekenaar, die plannen uitwerkt. Die 
moet geregeld met zijn teamleader kunnen overleggen. Wij 
geloven in regelmatige feedback. Geregeld overleg riskeert 
verloren te gaan bij telewerk, want dan mis je casual contact 
en informeel beraad.”

“Corona?
Er is geen
nieuw


