
HYBRIDE WERKGEVER VAN HET JAAR.

Richtlijnen voor de jury

Dit jaar gaat de Zo Werk Het Award naar de Hybride Werkgever van het Jaar.  

Het mobiliteitsplatform reikt deze eervolle titel uit aan de organisatie die het 

nieuwe werken op unieke en innovatieve wijze mogelijk maakt voor zijn personeel. 

Hieronder vind je de criteria van de jury om de awards toe te wijzen.

De nieuwe manier van werken en reizen.

DE BASIS OP ORDE

DIT MAAKT JE EEN WINNAAR

Werken op afstand: de organisatie faciliteert werknemers optimaal in het 

thuiswerken of werken op afstand. Hierbij zijn middelen beschikbaar gesteld, is er 

aandacht voor arbo gerelateerde zaken en ontvangen personeelsleden training in 

werken op afstand. 

 

Werken op locatie: de werkplek is veranderd van ‘iedereen altijd voor alles op 

locatie’ naar de hybride werkplek, waarbij ‘de zaak’ vooral een plek is om af te 

spreken, te ontmoeten en samen te werken in creatieve of complexe processen, 

met nadruk op duurzaamheid (mobiliteit) en het welzijn van werknemers. 

 

Teamspirit en bedrijfscultuur: de werkgever heeft een specifiek programma 

ontwikkeld om ook met hybride werken de teamspirit te behouden. Hiermee is 

deze bedrijfscultuur prominent onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. 

 

Verankering: hybride werken is verankerd in de bedrijfsvoering, waarbij flexibiliteit 

en participatie van medewerkers voor de invulling hiervan op prijs wordt gesteld. Zo 

wordt er gekeken naar de wensen en belangen van zowel de individu als de 

organisatie in het geheel. Iedereen is bekend met de richtlijnen en handelt ernaar.

Kwantiteit: meerdere werknemers dragen dezelfde werkgever voor. 

Daaruit blijkt het enthousiasme en de trots van werknemers voor het 

hybride beleid binnen hun organisatie. 

 

Kwaliteit: de nominaties stralen oprecht enthousiasme en passie uit over 

de wijze waarop hybride werken binnen de organisatie werkt. Dit zijn de 

persoonlijke verhalen die binnenkomen, een glimlach bezorgen en aan 

het denken zetten. 

 

Voorbeeldfunctie: de werkgever demonstreert creativiteit en innovatie in 

de wijze waarop hij het hybride werken heeft ingevoerd. Deze heeft z’n 

nek uitgestoken, geëxperimenteerd, risico’s gelopen, geluisterd, geleerd 

en is blijven ontwikkelen. Daardoor is de winnaar een voorbeeld en 

inspiratiebron voor andere werkgevers.

Voor vragen over de campagne neem  

contact met ons op via info@zowerkthet.nl

maandag 30 mei 

dinsdag 7 juni 

dinsdag 14 juni

deadline inzending nominaties 

regio winnaars bekend 

landelijke winnaars bekend


