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Hybride werken gaat over:
• Werk -privébalans
•  Samen bepalen waar en wanneer  

je werkt
•  Ruimte creëren zodat personeel prettig 

en efficiënt werkt
•  Niet meer klakkeloos aansluiten  

in de file
•  Minder onnodige kilometers dus 

minder CO² uitstoot
• Verbeterde bereikbaarheid 

Hybride werken
In 2020 zijn we -noodgedwongen- massaal gaan 
thuiswerken. Nu de coronamaatregelen steeds 
verder versoepeld worden is het belangrijk om 
opnieuw te kijken naar hoe we willen werken.  
Wat zijn de goede ervaringen die we willen 
vasthouden en benutten? Waar liggen nog 
mogelijkheden en verbeterpunten?

Duurzaam reizen
Als iedereen die dat kan een aantal dagen in  
de week thuiswerkt heeft dat een enorm effect  
op bereikbaarheid en CO2-reductie. Niet voor niets 
proberen wij vanuit ons mobiliteitsbeleid al jaren 
het hybride werken en duurzaam reizen bij werk-
gevers op de agenda te krijgen. Wij als overheid 
vervullen hier een belangrijke voorbeeldfunctie in 
en kunnen daarin misschien ook samenwerken.

Luister, leer en laat je inspireren over 
hybride werken en verduurzamen van 
mobiliteitsbeleid tijdens het gratis 
webinar op donderdag 14 oktober 2021 
van 15.00 tot 16.00 uur.

Tijdens een live uitzending vanuit het provinciehuis 
in Arnhem praten diverse deskundigen je bij over 
hybride werken. Organisatieadviesbureau 
TwynstraGudde is uitgenodigd om meer te vertellen 
over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. 
Provincie Gelderland is onlangs gestart met  
het programma Hybride werken en deelt haar 
ervaringen en kennis. Daarnaast kent de provincie 
een aantal regelingen waarmee zij gemeenten  
kan ondersteunen bij het uitwerken van plannen 
voor hybride werken en het verduurzamen van 
mobiliteitsbeleid. 
We horen daarna graag van jullie of er behoefte  
is aan verder samenwerken of kennis uitwisselen.

Interesse? Meld je hier aan.
Reserveer deze datum alvast in je agenda.  
Enkele dagen voor de uitzending ontvang je  
de link om het webinar te volgen.

Kijk ook eens op Zo Werkt Het | alles over Mobiliteit 
& Flexibel Werken. Hier vind je diverse informatie, 
tools en tips over hybride werken en duurzaam 
reizen.

Dit webinar is bedoeld voor gemeenteambtenaren 
die zich bezig houden met het invoeren van  
hybride werken of met duurzame mobiliteit.
Stuur de uitnodiging gerust door!

https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/HybrideWerken.aspx
https://zowerkthet.nl/
https://zowerkthet.nl/

