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Deze workshop is op maat gemaakt voor beleidsmakers, leiders en teams die hebben 
geëxperimenteerd met hybride werk en de intentie hebben om er een standaard manier 
van werken van te maken. In de experimentele fase ben je de dynamiek gaan begrijpen 
achter het creëren van teams die dagelijks vanuit meerdere locaties werken.

Een nieuwe kijk op de manier waarop je werkt, begint met evalueren waar je op gefocust 
bent. Ligt de focus op hoe je werkt of waar je aan werkt?

In het programma herdefinieer en verduidelijk je rollen en verantwoordelijkheden vanuit 
alle hoeken in je organisatie. Het vertalen van kennis van de ene workshop naar de an-
dere zal je helpen begrijpen hoe rollen en verantwoordelijkheden een of meerdere lagen 
van de organisatie beïnvloeden. Het stelt je leerproces in staat om zich te concentreren 
op co-creëren van een transformatie die duidelijk en begrepen blijft. 

Deelnemer profiel
 Je bent een beleidsmaker die op de lange termijn een hybride werkbeleid 

    wil hanteren, of;
 Je bent een leider die teams in staat stelt te profiteren van hybride werken, of;
 Je hebt ervaring met het werken in een hybride team

Deelnemers die voldoen aan het profiel kunnen deelnemen aan het programma. 
Er vindt een intakegesprek plaats om de match onderling te beoordelen. 

BEN JIJ DIT?

Door een betere balans tussen werk en privé te kunnen creëren, kan hybride werken de 
motor worden achter goed presterende teams.

Werken vanuit zowel je thuiskantoor en een kantoor op locatie zorgt voor vrijheid, maar 
vraagt om des te meer duidelijkheid, vertrouwen en inzet. Het gaat om het begrijpen 
van de perspectieven van uw teamleden, het creëren van kaders en het afstemmen op 
doelen als collectief. Bij het vormgeven van uw organisatie om in dit hybride model te 
passen, is het essentieel om te begrijpen dat er geen ‘one-size-fits-all’ is. Voortdurend 
experimenteren, effectieve communicatie en bijsturen waar nodig is hoe vooruitgang 
wordt geboekt.

Het Semco Style Framework en Roadmap, ontstaan uit jarenlange ervaring, bieden een 
groeiende bibliotheek van praktijken om hybride werken te vergemakkelijken.

Dit programma maakt dit Framework en Roadmap beschikbaar voor gebruik door 
organisaties die een echt hybride werkplek willen bouwen.

Klaar om daadwerkelijk hybride werkplekken te creëren?
Duik in de informatie van het programma en kom meer te werken 
over Hybride Teams leiden.

HYBRIDE TEAMS LEIDEN 



Voorbij de hype
Ontdek hoe je je organisatie zo 
inricht dat het experimenteren met 
verschillende hybride werkvormen 
toelaat. Ontleed de organisatie en zie 
wat ervoor nodig is om op elk niveau 
hybride werkvormen tot een succes 
te brengen.

Hybrid Assessment 
Jouw ervaring begint ruim voor je 
eerste workshop. Je krijgt de moge-
lijkheid om een ‘Hybrid Assessment’ 
uit te voeren waarmee je voorbereid 
wordt op het maken van een plan om 
hybride werk succesvol te maken. 
Dit assessment helpt je het huidige 
niveau van hybride werken in uw  
organisatie te beoordelen. De uitkomst 
van deze beoordeling stelt je in staat 
te begrijpen waar je je in de toekomst 
precies op moet concentreren.

Praktische tools en oefeningen 
Dit programma gaat verder dan 
simpele theorie – het voorziet je van 
beproefde werkwijzen en praktische 
oefeningen die kunnen worden aan-
gepast aan de behoeften van jouw 
organisatie.

Word lid van ons Eco-Systeem 
Door deel te nemen, krijg je drie 
maanden lang toegang tot een gloed-
nieuwe Semco Style Eco-Systeem, 
gevuld met E-Books, assessments, 
extra bronnen, casussen en video’s. 
Deze materialen helpen jou op weg in 
het vormen van een passende hybride 
werkvorm.
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VIER GOEDE REDENEN 
OM TE DEEL TE NEMEN 



De workshopserie ‘Hybride teams leiden’ leert leiders en teams om te gaan met de 
onderliggende mechanismen die spelen tijdens het werken in een hybride omgeving. 
Tijdens de workshops maak je kennis met tools die de verschillende risico’s aanpakken 
die gepaard gaan met het verbeteren van effectieve communicatie, het creëren van 
transparantie met betrekking tot verwachtingen en het afstemmen van teams en 
organisatiedoelen.

Door een organisatie op te delen in drie categorieën - organisatiebeleid, leiderschap 
en teams, ervaar je de uitdagingen en kansen die hybride werken biedt voor elke laag 
in de organisatie. Door vervolgens de huidige en gewenste status van jouw organisatie 
te beoordelen en opnieuw in te schatten, stuur je jouw organisatie naar een kleurrijke 
toekomst.

Door het resultaat van de scan die de huidige status van hybride werken in je organisatie 
beoordeelt te combineren met de inhoud rond het Semco Style Framework en Roadmap, 
brengt dit programma de kennis samen die je nodig hebt om een echt hybride werk-
plek te faciliteren. 

De complete Hybride teams leiden-serie is een online trainingsprogramma van 6 x 3 uur 
dat gebruik maakt van case studies, een scan, interactieve rollenspellen en praktische 
oefeningen. Je kunt zelf bepalen of je een selectie van workshops volgt of dat je
inschrijft voor het volledige programma. Het hele programma wordt ondersteund 
door MIRO voor live en interactieve discussies. Alle sessies worden opgenomen en 
worden na de sessies gedeeld met de deelnemers.

Om de praktische toepassing van het materiaal te stimuleren onder de deelnemers 
binnen hun organisaties, wordt er meer tijd tussen enkele sessies gereserveerd. Dit 
geeft deelnemers de tijd te experimenten in uw dagelijkse situatie. De resultaten 
zullen dan de focus worden voor de volgende sessie.

Zodra je het trainingsprogramma hebt doorgelopen krijg je toegang tot het Semco 
Style Eco-Systeem waarin je dieper op het materiaal in kan gaan om zo de vertaalslag 
te maken binnen de eigen organisatie.
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WAT TE VERWACHTEN

Wat kun je verwachten?
 Methodes en tools om vertrouwen, betrokkenheid en  

   duidelijkheid op te bouwen in en tussen teams
 Leer de rol van leiderschap te begrijpen in hybride teams
 Introduceer direct toepasbare oefeningen die jouw hybride  

   team helpen een goed werkritme te creëren
 Krijg toegang tot een scan die inzichtelijk maakt hoe hybride  

   werken nu leeft in jouw organisatie
 Begrijpen hoe je een betere balans tussen werk en privé kunt  

   creëren die de prestaties verbetert



“In control zijn zonder te 
  controleren en loslaten 
  zonder elkaar te laten vallen. 
  Zo’n supportsysteem bouw je 
  samen. En het kan in elke 
  organisatie.” 

- Arko van Brakel,
Medeoprichter Semco Style Instituut



Deelnemers zullen de inhoud van het programma beleven vanuit 
drie perspectieven:

In het onderdeel HOOFD worden theorie, concepten en modellen beschreven. 
Deze kennis is theoretisch van aard en kan onafhankelijk gezien worden van 
mens en context. 

Het onderdeel HART draait om emotie, affectie, gevoel, compassie, waarden, 
houdingen en persoonlijkheden. Hoe ieder deze elementen ervaart is van belang 
voor de gezamenlijke manier van werken.

Het onderdeel HANDEN combineert kennis (HOOFD) met de persoonlijke 
benadering van het individu (HART) tot methoden en instrumenten die ieder 
in staat stellen actief deel te nemen in het transformatieproces. 

Met deze leerfilosofie streven wij ernaar je te onderwijzen vanuit een breed 
persoonlijk perspectief, als all-round professionals – en niet als eenzijdige 
denkers.
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LEER 
FILOSOFIE



PROGRAMMA OVERZICHT

Sessie 1 & 2:  Sessie 3 & 4: Sessie 5&6: 

Begin met het in kaart brengen van de huidige status 
van hybride werken en vervolgens de gewenste 
status van hybride werken. Je staat stil bij waarom 
jouw organisatie profiteert van hybride werken en 
hoe je dit kan implementeren.

Wat kun je verwachten van deze workshops?
 Start de Hybrid Assessment – het begin naar het 

   creëren van een hybride organisatie
 Stel de vraag: “Hoe hybride wil je zijn?”
 Verhelder de behoefte aan hybride werken en  

   creëer duidelijke kaders voor actie binnen uw  
   organisatie

In deze twee workshops richten we ons op de 
veranderende rol van leiders, die van controleren 
naar faciliteren. Om ervoor te zorgen dat leiders 
zich echt op hun gemak voelen in hun nieuwe rol, 
hebben ze duidelijkheid nodig over verantwoorde-
lijkheden, doelen en vooral de sterke punten van 
hun team.

Wat kun je verwachten van deze workshops?
 Stel de vraag: “Hoe kunnen leiders zich op hun  

   gemak voelen in hun nieuwe rol?”
 Een cultuur van betrokkenheid creëren om een  

   gemotiveerde werkplek te versterken 
 Interactief rollenspel om te helpen begrijpen hoe 
u de controle kunt overnemen, zonder
controlerend te zijn
De ‘kaders voor actie’ van uw team creëren

Je begint nu met het maken van een sociaal contract 
dat de doelen van de organisatie weerspiegelt, 
terwijl je teams het proces toevertrouwt om daar te 
komen. 

Wat kun je verwachten van deze workshops?
 Persoonlijke belangen afstemmen op die van het 

   grotere collectief
 Stel de vraag – “Hoe co-creëer je een sociaal  

   contract?”
 Geef teams meer mandaat door begrip te 

   creëren omtrent het vormgeven van 
   hun rol en daarmee hun 
   verantwoordelijkheden te definiëren

Volledigprogramma€ 1500,-€ 1250,-



PROGRAMMA 
PLANNING
Voor de duur van dit programma wordt een dagdeel gehanteerd (14:00 tot 17:00) via 
ZOOM en MIRO. Om de praktische toepassing van het materiaal te stimuleren onder de 
deelnemers binnen hun organisaties, wordt er meer tijd tussen enkele sessies 
gereserveerd.
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PROGRAMMA
FACULTEIT

Eveline Hadewegg Scheffer:  

Eveline heeft een passie voor mensen, teams en organisaties die 
hun volledige potentieel bereiken. In Eveline haar werkwijze 
besteed ze tijd en energie in het ontleden van teamdynamieken 
door vragen te stellen die deze dynamiek helder maken voor 
teams en zich daardoor bewuster worden van hun rol en diens 
impact binnen het team. Binnen het SSI Global-team, werkt 
ze als adviseur, coach en trainer voor bedrijven en individuen 
aan de toekomst van werk door de bedrijfscultuur en samen-
werking te verbeteren.

Axel Mpeti: 

Binnen het kernteam van Semco Style Instituut bevindt Axel 
zich op het kruispunt van het ontwerpen van trainings-
programma’s, het schrijven van blogartikelen en het 
verbinden van de wereldwijde Semco Style gemeenschap. 
Axel is een jonge coach met het vermogen om teams in staat 
te stellen transparant, gefocust en proactief te worden in het 
nastreven van hun doelen.
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WORD LID VAN DE 
SEMCO STYLE 
GEMEENSCHAP
We hopen dat deze brochure je een helder beeld heeft gegeven van dit unieke 
trainingsprogramma. Door deel te nemen aan dit programma zet je een grote stap 
richting het creëren van duurzame verandering in jouw organisatie. 

Ben je klaar om een goed geoliede manier van hybride werken te ontwikkelen? 
Schrijf je vandaag nog in en verzeker je van een plek in het programma.

Stuur een email naar Eveline Hadewegg Scheffer via  eveline@semcostyle.com, 
of vul het  inschrijfformulier in.

Schrijf je vandaag nog in!

Er is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar voor dit programma, wees 
daardoor op tijd met registreren. Registraties voor dit programma sluiten 
maandag 9 mei.

mailto:eveline%40semcostyle.com?subject=Register%20leading%20hybrid%20teams
 https://semcostyle.com/hybrid-working/


“Growth and profit are a 
  product of how people 
  work together.”
  - Ricardo Semler 



OVER
SEMCO STYLE
Shaping the future of work



SEMCO STYLE
INTRODUCTIE

https://www.youtube.com/watch?v=XsgkHTaT63U&t=
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Bouw piramides en je krijgt mummies. Creëer een platte organisatie, 
en er ontstaat ruimte voor autonomie en vertrouwen. Autonome teams 
hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel, reageren sneller op 
verandering en innoveren sneller. Je medewerkers zijn gelukkiger en 
verhogen de klanttevredenheid. Organiseer Semco Style en ontsluit 
het aanpassingsvermogen, het prestatievermogen en het 
ondernemerschap dat in elke werknemer schuilt. Met duurzame 
groei als natuurlijk resultaat.
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ONZE 
FILOSOFIE

Hierarchical Organization Model
Command & Control

Powerplay, 
Pyramid (military) structure,

 Motivation is extrinsic

Participatory Organization Model / 
Self-organization
Trust & Engage,

Value Driven
High Trust

Low Tolerance

Network Organization Model / 
Self-directed teams

Sense & Purpose
Ecosystem

Intrisic Motivation
Agile & Resilient



Het Semco Style Framework  bestaat uit 5 principes, 15 pijlers en 
100+ praktijken die je helpen een duidelijk beeld te vormen van je 
eigen, ideale zelforganisatie.
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SEMCO STYLE 
FRAMEWORK

GE
ZO

ND VERSTAND       WELBEGREPEN EIGENBELANG       DEMOCRA
TI

E

CREATIEVE
INNOVATIE

VERTROUWEN

ALTERNATIEVE
CONTROLE

ZELF-
 MANAGEMENT

   EXTREME STAKEHOLDER
  ALIGNMENT

Volwassenen als volwassenen
Ongefilterde transparantie
 Verkleinen machtsafstand

Ruimte voor innovatie
Continu experimenteren

Ondernemerschap

IMPACT
PERFORMANCE

HAPPINESS

Kracht van gelijken
Cultuur van commitment

Talentontwikkeling

Autonomie
Gedeelde controle

Bureaucratie bestrijden

Van buiten naar binnen
Gedeeld belang

Consistentie
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Het antwoord op de twee meest gestelde vragen ‘waar begin ik?’ en 
‘wat komt er nu?’. Door samen te werken met kleine- en middelgrote 
ondernemingen, non-profit organisaties en corporates over de hele 
wereld, hebben we een helder beeld gekregen over de te nemen 
stappen voor een succesvolle implementatie van zelfsturing. Het 
resultaat is onze eigen Semco Style Roadmap – gemaakt om je te 
helpen jouw richting te bepalen.

SEMCO STYLE 
ROADMAP

11.
Ervaringen 
delen

9.
Zelfsturende 
teams

10.
Ondernemer-
schap onder
eigen dak

8.
Innovatiekracht
         

7.
Belangen 
in 
balans

6.
Team-
ontwikkeling5.

Leiderschap
mandaat

4.
Team 
mandaat

3.
Pilots 2.

Organisatie-
ontwerp

 

1.
Dapper 
leiderschap



INSTRUMENTEN

18   \

A BSemco Style Eco-Systeem Semco Style Team Selfie

Het Semco Style Eco-Systeem is hét platform waar al onze content samenkomt. 
Met onder andere de toolkit in het Resource Center, dat bestaat uit meer dan 100 
uitgewerkte praktijkvoorbeelden, oefeningen en modellen.  We vullen het Eco-
Systeem voortdurend aan met nieuwe content en voorbeelden met dank aan onze 
Semco Style partners van over de wereld. Bij het werken over de hele wereld 
ontdekten we dit: hoe verschillend culturen en mensen ook zijn, organisaties lijken 
bijzonder veel elkaar.

Een krachtige instrument dat inzicht biedt in de mate van zelforganisatie en zelf-
sturing op individueel, team- en bedrijfsniveau. Het instrument is gebaseerd op 
de Semco Style principes, pillaren en practices. De rapporten bieden teams een 
gemeenschappelijke taal, inzicht in de ontwikkelstaat van de organisatie en 
inspireren  tot actie.



INSTRUMENTEN
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C DAEM-Cube Quick Scan

Een krachtige instrument dat inzicht biedt in de optimale bijdrage van een persoon 
in de groei en ontwikkeling van een product/organisatie. Ieder groei en ontwikkeling 
doorloopt idealiter de S-curve van exploratie naar optimalisatie. In de teamplaat 
wordt inzichtelijk gemaakt hoe teamleden verdeeld zijn over de S-curve en hoe 
individuele talenten ten aanzien van het collectief het best kunnen worden ingezet. 

De Quick scan is een afgeleide van de Semco Style Team Selfie. Het is een korte 
variant (15 in plaats van 45 vragen) die enkel inzicht geeft op individueel niveau. 
De quick scan is volledig onafhankelijk te gebruiken doordat de reportage geen 
verdere teambenadering kent.



INTERNATIONAAL NETWERK
Een internationale community waarin we met kennis met elkaar uitwisselen:  
 Kennis            Experimenten           Skills            Learnings            Praktijk voorbeelden            Case studies            Support
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SSI Country PartnersWaar het begon Klanten & potentiële Country Partners



“The biggest influence on customer 
  satisfaction is employee hapiness”
  - Ricardo Semler 



QUESTIONS? 
LET’S CHAT!
Mocht je vragen hebben over het trainingsprogramma ‘Hybride 
teams leiden’ of Semco Style Instituut in het algemeen, aarzel niet 
om ons te contacteren.

We kijken er naar uit om samen de mogelijkheden te verkennen en 
zijn altijd in voor een praatje!

Eveline Hadewegg Scheffer

eveline@semcostyle.com
+31 6 48 31 25 88

Meld je hier aan voor het programma
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mailto:eveline%40semcostyle.com?subject=Leading%20hybrid%20teams
 https://semcostyle.com/hybrid-working/



