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“Hybride werkplaats wordt proeftuin voor transnationale 

organisatie” 
Digital nomad Koen Blanquart schrijft boek over ins en outs van 

plaatsonafhankelijk werken 

 

Specialisten zijn het erover eens dat de werkplek 
van morgen plaatsonafhankelijk en zelfs 
transnationaal is. Plaatsonafhankelijk werken biedt 
tal van voordelen. Het is het antwoord op de vraag 
van werknemers naar meer autonomie. Het creëert 
mogelijkheden in de war on talent. En bovendien 
maakt het bedrijven wendbaarder en 
competitiever, doordat de beperkingen van 
kantoorruimte, landsgrenzen en de traditionele (en 
lokale) 38-urenweek wegvallen. Maar hoe 
implementeer je als onderneming deze cultuur op 
een succesvolle manier? Digital nomad Koen 
Blanquart geeft in Thuisvoordeel de ins en outs van 
plaatsonafhankelijk werken. 
 

 
Waar thuiswerken ooit nog een beloning leek, heeft corona ervoor gezorgd dat het 
de norm werd en voor velen precies datgene was wat een gebalanceerd leven in 
de weg staat. Nochtans zijn het vooral mensen en processen zelf die een gezonde 
work-lifebalance en een vlot samenwerken belemmeren, en niet zozeer het 
plaatsonafhankelijk werken. Koen Blanquart toont managers hoe ze hun processen 
zo kunnen inrichten dat agenda’s en projecten efficiënt en effectief worden 
beheerd, zelfs in transnationale context. Zo zet hij ondernemingen op weg om 
meer flexibiliteit, tijd en tevredenheid te genereren bij hun teams, zonder op het 
resultaat te beknibbelen. 
 
Koen Blanquart: “De sleutel ligt in het overstappen naar outputgericht werken. 
Managers dienen de oude manieren om productiviteit te meten opnieuw te 
bekijken en asynchroon werk zijn plaats te geven. Door te heroriënteren naar 
doelstellingen en de belangrijkste resultaten, en de synchrone momenten van een 
bedrijf optimaal te benutten, kunnen bedrijven hun werknemers beter in het 
geheel integreren. Deze nieuwe managementstijlen brengen het thuisvoordeel 
naar het internationale toneel.” 
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Over de auteur 
 

Koen Blanquart is een internationale Belg, een 
digital nomad met New York als thuisbasis. Als 
start-up-entrepreneur en managementconsultant 
zet hij in op technologie om het competitief 
voordeel te vergroten. 
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