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de uitdaging

Het nieuwe Werken: een 
maatschappelijk fenomeen

Wij begeleiden al 25 jaar bedrijven naar een nieuwe huisvestingssituatie. 

Wij zijn dé specialist op het gebied van Office Process Redesign  
naar Het Nieuwe Werken®. 

Wij zijn onafhankelijk en hebben inkoopkracht om onze opdrachtgevers  
bij de inkoop van producten en diensten te begeleiden.

Wij vertegenwoordigen uitsluitend huurders en gebruikers van kantoorgebouwen. 

Recente opdrachtgevers: 
• Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
• Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) 
• Nederlandse Orde van Advocaten (Nova)
• Lloyd’s Register 

Dé vormgevers van “Het Nieuwe Werken®” sinds 1993

Bezoekadres:

Maria Montessorilaan 25

Zoetermeer

T 079-3685210 

E info@desencogroup.com

W www.desencogroup.com en www.hetnieuwewerken.nl

In vier jaar tijd heeft Het Nieuwe Werken (HNW) zich ontwikkeld tot een 
maatschappelijk fenomeen. Organisaties die flexibeler, effectiever en 
efficiënter worden, terwijl de medewerkers er met meer plezier werken.  
Wie wil dat nu niet? HNW kan dat, maar dan moet je het wel goed aanpakken.

H
NW is een visie en 
strategie om organi-
saties en medewer-
kers op een andere 
manier te laten wer-
ken. Minder controle 
van bovenaf, minder 

regels en procedures en meer vrij-
heid, meer vertrouwen, maar ook 
meer verantwoordelijkheid voor de 
medewerkers. Dat betekent dat me-
dewerkers meer invloed krijgen over 
waar ze werken, wanneer, hoe en met 
wie. Dat kan betekenen dat ze soms 
thuis gaan werken of ’s avonds en in 
het weekend in plaats van binnen de 
klassieke kantoor(m)uren. Of het be-
tekent dat ze een stuk werk op een 
andere manier aanpakken: oncon-
ventioneler, maar slimmer. Het gaat 
erom dat het resultaat van het werk 
goed is en niet dat alle werkinstruc-
ties tot op de letter worden uitge-
voerd.

Soms zijn protocollen noodzake-
lijk, maar we zijn er in doorgesla-
gen. Uit onderzoek weten we dat als 
mensen meer zeggenschap over hun 
werk krijgen en het duidelijk is wat 
er van hen verwacht wordt, dat ze be-
ter gaan presteren en het werk nog 
leuker vinden ook.

HNW: blijvertje
Ik houd me sinds 2006 bezig met 
HNW als onderzoeker, schrij-
ver, spreker en adviseur. Ik heb de 

HNW hype zien opkomen in 2007 
en 2008 en ook weer voorbijgaan 
in 2009; vooral door de economi-
sche crisis. In 2010 maakte HNW 
een sterke comeback en werd een 
blijvertje. De crisis bleek juist een 
goede voedingsbodem voor HNW. 
Organisaties vroegen zich af: hoe 
kunnen we ‘meer met minder’ 
doen? Meer halen uit je medewer-
kers door ze meer ruimte en ver-
antwoordelijkheid te geven, blijkt 
daarop een goed antwoord. Ik advi-
seer momenteel een aantal accoun-
tantskantoren. In 2008 werd ik wel 
eens door ze uitgenodigd voor een 
spreekbeurt. Ze vonden HNW een 
‘leuk verhaal’ maar zagen er niet 
de noodzaak van in. In 2011 staat de 
klassieke accountancy om tal van 
redenen in brand. Het moet anders. 
Meer met minder. En een ander ty-
pe mensen. Minder rekenaars en 
meer adviesvaardige medewerkers. 
Maar hoe doe je dat? HNW biedt 
daarvoor een geweldige oplossing.

Ik denk dat in 2012 HNW een meer 
volwassen vakgebied wordt. Er is al 
veel kennis over wat werkt en wat 
niet; zowel wetenschappelijk als 
pragmatisch.

Mooie kreet
Het is echter niet alles goud wat 
er blinkt. HNW is een mooie kreet 
en je annexeert het gemakkelijk. 
Bedrijven die hun kantooropper-

vlakte halveren en flexwerken in-
voeren, noemen dat HNW. Ze zijn 
gefixeerd op kostenreductie en niet 
op het faciliteren en motiveren van 
hun medewerkers. Ik ben ervan 
overtuigd dat ze daarmee van een 
koude kermis thuis komen. Mede-
werkers hebben het gevoel dat hen 
iets afgenomen wordt. Ze zijn min-
der gemotiveerd en presteren daar-
door minder. Weg kostenvoordeel. 
Er zijn ook bedrijven die hun me-
dewerkers juist willen paaien door 
ze een smartphone of tablet te ge-
ven en ze de mogelijkheid bieden 
om thuis te werken. Maar ze nemen 
niet de moeite te onderzoeken of 
het werk misschien op een andere 
en slimmere manier kan worden 
georganiseerd. De medewerkers 
zijn uiteraard blij met de gadgets, 
maar de organisatie wordt er niet 
veel effectiever of efficiënter van. 
Het rendement van die gadget in-
vestering is nagenoeg nihil. 

Nee, wil je echt baat hebben van 
HNW, dan moet je het serieus nemen 
en goed aanpakken. In deze special 
vindt u daarvoor een aantal handrei-
kingen.

‘Het Nieuwe  
Werken kan de  
arbeidsparticipatie 
van mensen met 
een beperking en 
ouderen vergroten’

Lidy Schilder 
directeur van de 
stichting blik op 
Werk

wij raden aan

pagiNa 7

Dik Bijl
ambassadeur van Het Nieuwe Werken

werken 3.0 
1e editie, december 2011

Managing Director: marc reineman
Editorial Manager: Stella van der werf

Business Development Manager:  
thomas de Vries

Project Manager: Sanne van den eijnde 
Telefoon: 020-7077036
E-mail:  
sanne.eijnde@mediaplanet.com

Gedistribueerd:
telegraaf, december 2011
Drukkerij: dijkman Offset

Mediaplanet contact informatie: 
Telefoon: 020-7077000
Fax: 020-7077099
E-mail: redactie@mediaplanet.com

We make our readers succeed!

mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige 
bijlagen die zich richten op een specifiek 
thema en de daarbij behorende doelgroep. 
Zo brengen wij lezer en adverteerder 
dichter bij elkaar.

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud 
van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele 
verantwoordelijkheid van de telegraaf.dik bijl

ambassadeur van Het Nieuwe Werken

! Kijk voor meer  
informatie op:

www.nieuwe-werken.nl 



 december 2011  ·  3

inspiratie
Het nieuwe werken; de perfecte inricHting van je kantoor

winning workspace
1. een nieuwe generatie 
kantoormeubilair maakt 
efficiënter werken 
mogelijk.
2. in een Het nieuwe 
werken-concept wordt 
meer gedaan op minder 
vierkante meters.
3. concentratie-
werkplekken kunnen 
een stoel zijn zoals de 
revolutionaire silence 
chair.
foto’s: oCs WorkplaCes
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“Het Nieuwe Werken zonder goe-
de ict-tools is een contradictio in 
terminus. Technologie is het fun-
dament voor Het Nieuwe Werken 
(HNW).” Volgens Danny Frietman, 
adviseur op het gebied van ict, is 
HNW eigenlijk al heel gewoon ge-
worden. “Het is niet nieuw meer. 
Maar het belang van goede ict-tools 
neemt toe. Je ziet nu verschillende 
trends. Cloudcomputing is al erg 
ingeburgerd. Je kunt er snel data 
mee opslaan en beheren. En met 
cloud is ict transparant geworden 
en overal beschikbaar, hét kenmerk 
van Het Nieuwe Werken.” 

“Een nieuwe ontwikkeling is 
‘consumerization van de ict’. De 
consument stelt hoge eisen aan 
zijn ict-structuur en dat heeft in-
vloed op de ict-strategie van een 
bedrijf. Hij wil kunnen werken met 
de mogelijkheden en tools die ook 
de consumentenelektronica biedt. 
En hij wil dat overal kunnen doen, 
dus op het werk, thuis of op het 
strand.’’

Deze opstelling van werknemers 
geeft macht, meent Frietman. Om 

werknemers te behouden, zullen 
bedrijven hun mensen tegemoet 
moeten komen en hen te helpen 
het werken mogelijk te maken. 
,,Dat kan door werknemers te faci-
literen en consumententrends te 
vertalen naar de ict in het bedrijf.

Consumerization van ict is een 
niet te stoppen trend. Een bedrijf 
zou er dus goed aan doen de dialoog 
aan te gaan met zijn werknemers. 
Die weten vaak beter wat zij willen 
en nodig hebben, dan de gemiddel-
de ict’er in een bedrijf.” 

Bring your own
Belangrijke trends zijn ook ‘bring 
your own device’ en ‘bring your 
own app’. De eerste houdt volgens 
Frietman in dat werknemers wer-
ken met elektronica die ze privé 
hebben gekocht, zoals I-phones 
en tablets. De ict-organisatie bin-
nen een bedrijf moet deze werk-
nemers helpen, zodat zij kunnen 
werken op hun eigen apparaat. 
“Bring your own app, noemen we 
ook wel de verappificering van ict. 
Iedereen heeft het tegenwoordig 
over apps (applicaties die je op bij-
voorbeeld je telefoon kunt installe-

ren voor een specifieke taak of set 
van informatie). Veel bedrijven ko-
men met apps om grip te krijgen op 
de consument. Omdat apps makke-
lijk zijn, willen werknemers die ook 
voor hun werk gebruiken. Een be-
drijf kan bijvoorbeeld een app ma-
ken voor de eigen werknemers, met 
een soort gereedschapskist om zijn 
werk te kunnen doen.’’

“Ben je als bedrijf bereid je werk-
nemers hierin tegemoet te komen, 
dan moet je een paar stappen zet-
ten: zorg voor een heldere mobility 
strategie waarbij je een segmen-
tatie aanbrengt in het type ge-
bruikers. In een bedrijf werken 
verschillende typen mensen, die 
verschillende eisen stellen op dit 
vlak. Dan zorg je dat je die diversi-
teit aan mensen beheerst. Welke 
services biedt ik aan en hoe beheer 
ik die? En last but not least: be-
schouw deze nieuwe services als 
een aanvulling op afspraken tussen 
werkgever en werknemer. Ik noem 
dat een bring your own-afspraak: 
‘Je wilt iets, maar dan gelden er wel 
bepaalde huisregels’. Daarnaast 
raakt dit ook ontwikkelingen rond-
om Enterprise Social Media, zeg 
maar Twitter, maar dan voor bedrij-
ven. Bedrijven kunnen dat inzet-
ten om tussen zakelijke gebruikers 
kennis te laten delen.”

Danny Frietman
Adviseur op het  
gebied van ict

 Heleen de Bruijn

redactie@mediaplanet.com

■■ Vraag: Wat kun je doen om 
Het Nieuwe Werken succesvol in 
te voeren? 

■■ Antwoord: Faciliteer werk
nemers met betrekking tot ict 
om hen het werken makkelijker 
te maken

nieuws
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PROGRAMMA IN SAMENWERKING MET:

HET 
NIEUWE 
WERKEN

M A S T E R C L A S S

INFORMATIE. INSPIRATIE. INNOVATIE.
INSPIRERENDE EN INNOVERENDE OPLEIDINGEN VOOR 

IEDEREEN DIE WIL VERANDEREN EN TOEKOMSTGERICHT 
BEZIG IS MET ZIJN OF HAAR VAK
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De onzichtbare aspecten van Het Nieuwe Werken
info@masterclassinstitute.nl        tel: 023-2010204       www.masterclassinstitute.nl/hnw

Start januari 2012
PROGRAMMA IN SAMENWERKING MET:
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> Een Overzicht
> Waarde & Rendement
> Mens & Organisatie
> Kennismanagement
> Politiek & Cultuur
> Werkomgeving & Technologie
> Hoe ga je er mee aan de slag?
> Hoe zorg je dat het gaat lopen?
> Bezoek 2 HNW-locaties
> Praktijk: DOEN

SPECIALISTEN
> Martijn Aslander (Lifehacking)

> Guus Pijpers (Universiteit Tilburg)

> Aart Bontekoning (auteur Het Generatieraadsel)

> Bas v.d. Haterd (v.d. Haterd Consultancy) 

> Linde Gongrijp (FNV Zelfstandigen)

> Manja Jongsma  (SNS Reaal) 

> Pieter Ketting (Rabobank) 

> Remco Brouwer (Proctor  & Gamble) 

> Mark Meerbeek (Microsoft)

> Louis Lhoest  (Veldhoen) 

> Kim Spinder (Innovation Lab)

> Ben Kuiken (auteur De  Laatste Manager)

> Jerre Lubberts (member World of Minds)

> Ronald  van den Hoff (auteur Society 3.0)

> Godfried Boogaard (HNWspel)

SCHRIJF JE IN MET  ACTIECODE: WERKEN30 
EN KRIJG 250 EURO KORTING

64GB

iPad 2
+

CURSUSMATERIAAL
+
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nieuws

Het nieuwe Werken omvat 
onder meer het gebruik van  

ict ten behoeve van medewerkers, 
waardoor zij overal en altijd kun-
nen werken. Maar het gebruik van 
ict-netwerken, internet en telefonie 
op locatie brengen ook beveiligings-
risico’s met zich mee. Hoe bewaak je 
gegevens als je altijd en overal kunt 
werken?

Volgens Patrick Huisman, van ict-
organsatie FuTec Systems hangt 
dat af van het beleid van de organi-
satie. “Wij zorgen onder meer voor 
automatisering in de zorg, facilite-
ren zorgwerkplekken, zoals huisart-
senposten en huisartsenpraktijken. 
Voor dit soort organisaties facili-
teren wij de toegankelijkheid van-
uit een gesloten netwerk. Wel in de 
cloud, maar alleen benaderbaar van-
af een beveiligde verbinding. Het 
gaat hier tenslotte om gevoelige in-
formatie, zoals patiëntgegevens.

Je kunt er ook van buitenaf bij, via 
een openbare internetverbinding, 
die vervolgens is beveiligd vanuit 
een veilige VPN-verbinding. Daar-
mee kun je gegevens bekijken en be-
werken, maar die staan niet lokaal 
op een apparaat, zoals tablets en an-
dere mobiele apparaten. Dus mocht 
je die kwijtraken, dan staat daar 
geen gevoelige informatie op.”

Beveiligen
“De behoefte aan gesloten netwer-
ken is om veiligheidsredenen dui-
delijk, maar aan de andere kant is je 
flexibiliteit beperkt. Een minder ge-
sloten netwerk kun je echter ook 
goed beveiligen. Door informatie via 

een webportal op basis van SSL te la-
ten ontsluiten, zodat de informatie 
toch overal bereikbaar is. Je werkt 
dan met ‘two factor authenticati-
on’ zoals een inlognaam met wacht-
woord in combinatie met een token, 
zoals een sms-token.”

Bring your own device
Het toverwoord van tegenwoordig 
is ‘bring your own device’, waarbij 
medewerkers hun eigen apparatuur 

meenemen naar het werk. Huisman 
vindt wel dat hier goed over nage-
dacht moet worden binnen een or-
ganisatie in verband met het beheer 
en de beveiliging van deze apparaten. 
“Mensen kunnen op hun eigen appa-
ratuur naar hartelust allerlei zaken 
installeren en instellen. Dat heeft in-
vloed op de werking van zo’n appa-
raat. Ook kun je als werkgever niet 
altijd controleren wat werknemers 
ermee doen. Het kan zomaar zijn 
dat er vanaf zo’n apparaat malware 
wordt verstuurd en dat is natuurlijk 
ongewenst. Kortom, wil je overstap-
pen naar het nieuwe werken, zorg 
dat je met de ict-organisatie je wen-
sen doorneemt opdat zij hiervoor een 
juist advies kan geven.”

Gebruik van ict als internet en 
telefonie brengt risico’s met 
zich mee, maar beveiliging is 
heel goed mogelijk

Beveiliging van gegevens en datastromen is bij Het Nieuwe Werken essentieel. 

Malware (kwaadaardige software) ligt overal op de loer om gegevens te stelen 

of andere schadelijke acties uit te voeren. Norman biedt via haar netwerk van 

resellers en partners een breed portfolio beveiligingsoplossingen aan, om 

netwerken en apparatuur vrij te houden van malware. “De kracht van Norman is 

de korte communicatielijnen met het kanaal, een laagdrempelig hoogwaardig 

Nederlandstalig serviceniveau en een enorme technische kennis.” zegt Barry 

van der Dong, Country Director Norman Data Defense Systems Benelux & 

UK. De eveneens beschikbare geëncrypteerde (versleutelde) USB apparaten 

zorgen voor veilig datatransport en netwerk scanning zorgt ervoor dat van huis 

meegebrachte apparatuur het netwerk niet kan besmetten.

Norman helpt haar partners Het Nieuwe Werken 

op een veilige manier mogelijk te maken.

Norman Data Defense Systems B.V. 
Postbus 159 
2130 AD Hoofddorp 
Tel.: +31 (0)23 789 02 22

info@norman.nl 

www.norman.nl 

Ook in de cloud 
zijn gegevens 
goed te beveiligen

 Heleen de Bruijn

redactie@mediaplanet.com

MWork implementeert ict-
systemen voor onderne-
mers. Jan Maat van MWork 
legt uit hoe zijn bedrijf HNW 
heeft ingevoerd, waar het 
gaat om ict.

“Onze basisgedachte was dat 
onze consultants en technici 

veel op locatie werken. Het centra-
le kantoor heeft een ruimte, waar-
in mensen met elkaar kunnen 
overleggen. Verder worden alle dien-
sten decentraal opgepakt, zodat on-
ze mensen niet in de file hoeven te 
staan. Dit wordt onder meer onder-
steund door telefonie, die zich ook 
ontfermt over de mobiele telefonie. 
Verders stellen we laptops, tablets en 
smartphones beschikbaar, rekening 
houdend met de wensen van de me-
dewerkers. Maar er zijn restricties ten 
aanzien van het gebruik. De virusbe-
scherming wordt centraal gema-
naged en er is een beleid ten aanzien 
van het downloaden van software.

Veel bedrijven gebruiken bevei-
ligde VPN-verbindingen om toe-
gang te krijgen tot hun systemen, 
maar onze medewerkers werken 
ook op publieke locaties,waar het 
niet altijd mogelijk is zo’n VPN-
verbinding tot stand te brengen. 
Daarom is bij MWork het systeem 
middels een beveiligde webportal 
met ingebouwde Secure relay ser-
ver ontsloten. De informatie is zo 
vrijwel overal toegankelijk, terwijl 
alle gevoelige informatie volledige 
gecodeerd is.”

!

‘Zorg dat je met de 
ict-organisatie je 
wensen doorneemt 
opdat zij je het juiste 
advies kunnen 
geven’

ict ondersteunt 
Het nieuwe werken

 Heleen de Bruijn

redactie@mediaplanet.com

Jan Maat
eigenaar van mWork

de cloud
Het is mogelijk gegevens 
te beveiligen, terwijl je 
er wel altijd van buitenaf 
bij kunt. Zo kun je veilig 
werken in de cloud.
foto: shutterstock 



Gezond en met plezier aan het 
werk of terugkeer naar werk?
 
Betrouwbare professionals die u hierbij 
helpen vindt u bij Blik op Werk

BLIK OP WERK KEURMERK
Heeft u hulp nodig bij het zoeken van een baan, een jobcoach of andere vormen 
van begeleiding? De beste begeleiders werken bij een keurmerkbedrijf. Doordat 
alle keurmerkhouders online zichtbaar zijn, kunt u gemakkelijk de meest geschikte 
dienstverlener in uw omgeving vinden.

Als u voor een keurmerkbedrijf kiest, kiest u voor:
Een basisgarantie voor kwaliteit; objectief gemeten
Een dienstverlener die zijn afspraken nakomt
Een dienstverlener met tevreden klanten en opdrachtgevers

U vindt de keurmerkbedrijven op www.blikopwerk.nl

WERKEn AAn WERKvERMOgEn 
Een goed werkvermogen zorgt er voor dat u langer gezond en met plezier kunt werken. 
Werk dat bij uw mogelijkheden aansluit is bovendien de beste garantie op een inkomen. 
U vergroot op die manier de kans om in goede gezondheid van uw pensioen te genieten.

De Work Ability Index (wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst) geeft inzicht in hoe u 
er voor staat in uw huidige functie.

Eenvoudige vragenlijst, in te vullen in 5 – 10 minuten 
Onderzoek onder begeleiding van externe professionals 
Inzicht in uw werkvermogen, moment van reflectie op uw loopbaan en/of leefstijl
Aanknopingspunt voor dialoog met uw leidinggevende

Meer informatie over de Work Ability Index vindt u op www.blikopwerk.nl/wai

www.blikopwerk.nl    I    www.workabilityindex.nl

info@blikopwerk.nl    I    T 0900 25 45 679



december 2011  ·  7 

inspiratie

Mensen aan het werk houden en 
voorkomen dat ze uitvallen is voor 
bedrijven belangrijk. Dat doe je door 
de juist persoon op de juiste func-
tie te zetten en te zorgen dat men-
sen gezond blijven. Voor mensen 
met een beperking, hetzij licha-
melijk, hetzij psychisch, is het nog 
belangrijker om te weten wat zo ie-
mand kan en hoe je als werkgever 
zo iemand benadert. Deze  mensen 
vragen om aanpassing van functies. 
Reïntegratiebedrijven en loopbaan-
coaches kunnen werkgevers daarbij 
helpen. 

“Natuurlijk geldt voor alle werk-
nemers dat ze op de juiste plek zit-
ten en op een gezonde manier hun 
werk kunnen doen. Maar van bij-
voorbeeld een Wajonger, moeten 
zijn of haar competenties goed in 
kaart worden gebracht, zodat een 
werkgever de juiste functie kan 
bieden of kan aanpassen. Simpel 
gezegd: je laat iemand met rug-
klachten geen tilwerk doen,” aldus 
Lidy Schilder, directeur van de stich-
ting Blik op Werk, een organisatie 
die onder meer het Keurmerk Blik 
op Werk afgeeft voor reïntegratie-
bedrijven, outplacementbureau’s, 
loopbaancoaches en opleidingsin-
stituten. Het keurmerk is een kwa-
liteitsgarantie aan gemeenten, 
werkgevers, UWV, werkenden en 
niet werkenden. “Wij meten de ef-
fectiviteit van afspraken met dit 
soort organisaties en de klanttevre-
denheid van cliënten en opdracht-
gevers.” 

Arbeidsparticipatie
Het Nieuwe Werken (HNW) kan de 
arbeidsparticipatie van ouderen 
en mensen met een beperking ver-
groten en uitval voorkomen, meent 

Schilder. “Je bent als bedrijf flexibe-
ler en biedt werknemers meer kans 
hun eigen tijd en werk in te delen. 
Zodat een moeder met schoolgaan-
de kinderen tot drie uur kan werkt, 
de kinderen van school haalt en ’s 
avonds nog wat werk doe.  Een reu-
mapatiënt, die ´s morgens moeilijk 
op gang komt, kan later beginnen, 
‘s middags rusten en ook ‘s avonds 
nog doorwerken. Kortom, het biedt 

op mens gerichte oplossingen.”
HNW maakt je bedrijf ook aan-

trekkelijker. Belangrijk, omdat over 
een paar jaar door de vergrijzing 
een tekort aan arbeidskrachten ont-
staat. “Ben je dan geen goede werk-
gever, dan lopen mensen weg, of 
worden ze ziek. Globaal gaat het er 
om dat medewerkers betrokken  zijn 
en trots zijn op hun werk. Dan zijn 
ze over het algemeen ook produc-

tiever. Je bedrijf wordt ook aantrek-
kelijker als je zorgt dat werknemers 
een afspiegeling zijn van de maat-
schappij.”

Afnemend werkvermogen
Stichting Blik op Werk kwam on-
langs overigens met het nieuws dat 
HBO’rs van rond de 40, 50 jaar het 
qua werkvermogen slechter doen 
dan anderen. Met name in zorg en 
onderwijs. Volgens Lidy Schilder 
komt dat doordat in deze sectoren 
weinig carrièreperspectief is. “Een 
mooie uitdaging voor werkgevers: 
zorg dat mensen fit blijven door ze 
te laten nadenken over een carrière-
stap. Bijvoorbeeld een andere studie 
of functie. Werkgevers en werkne-
mers zouden een gesprek met elkaar 
moeten aangaan over waar men 
over 10, 15 jaar wil zijn. In de bouw 
zie je daar goede voorbeelden van: 
bouwvakkers worden bijvoorbeeld 
leermeesters of gaan een heel ander 
beroep doen.”

‘Het Nieuwe  
Werken kan de  
arbeidsparticipa-
tie van mensen 
met een beper-
king en ouderen 
vergroten’
Lidy Schilder 
directeur van de stichting blik op Werk

feiten

■■ Het Nieuwe Werken levert 
miljarden op, zo blijkt uit onder-
zoek van PwC in opdracht van na-
tuur & Milieu.

■■ Als in 2015 20 procent van de 
beroepsbevolking een dag per 
week thuis zou werken, zou dat de 
samenleving jaarlijks bijna 2 mil-
jard euro opleveren. Bij twee da-
gen per week thuiswerken loopt 
dit op tot bijna 3 miljard.  

■■ Mensen hoeven minder te 
reizen en houden dus meer tijd 
over. Voor de helft besteden ze dat 
aan meer werken, voor de helft 
aan ontspanning. 

■■ Minder reizen betekent ook 
minder auto’s op de weg. een dag 
thuis werken, is per dag  180.000 
auto’s minder op de weg.

■■ Behalve minder files bete-
kent dat ook minder luchtvervui-
ling en CO2-uitstoot. De gemid-
delde nederlander leeft één jaar 
korter door blootstelling aan fijn-
stof. 

■■ Het Nieuwe Werken is goed 
voor de gezondheid, voor het wel-
bevinden bij werknemers en bete-
kent minder stress. Voorwaarde is 
wel dat werknemers zelf kunnen 
kiezen voor Het nieuwe Werken.

uit De Praktijk

EENvoudig NiEuW WErkEN, 3 tipS:
1. Werk een uurtje thuis en vertrek na 
de spits.
2. Begin juist wat vroeger en ga  
‘s avonds wat eerder naar huis.
3. pak buiten de spits de trein. Zo kun 
je onderweg doorwerken.
afbeelding: hetnieuwewerkendoejezelf.nl

(On)Mogelijkheden werknemer 
vereist aanpassing functies 

■■ vraag: Hoe verhoogt Het 
Nieuwe Werken de arbeidsparti-
cipatie van bepaalde groepen? 

■■ Antwoord: mensen met een 
beperking kunnen hun tijd en 
werk zelf indelen.

 heleen de bruijn

redactie@mediaplanet.com

Stichting Natuur & Milieu 
lanceerde in oktober de 
campagne ‘Het Nieuwe 
Werken doe je zelf’, om 
bedrijven te stimuleren Het 
Nieuwe Werken in te voeren. 

Waarom deze  
campagne?
“We willen dat meer mensen 
Het Nieuwe Werken gaan om-

armen, onder meer vanwege de po-
sitieve milieueffecten. HNW helpt 
bovendien om mensen in hun werk 
gelukkiger en tevredener te laten 
zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 
het ziekteverzuim in bedrijven die 
HNW hebben ingevoerd, daalt. Na 
onderzoek is bovendien gebleken 
dat HNW ook winstgevend is voor 
bedrijven.” 

Waarom is het  
winstgevend?
“Uit onderzoek blijkt dat Het 
Nieuwe Werken de Nederland-

se economie 2 tot 3 miljard euro per 
jaar oplevert. Dat is gelijk aan 1 pro-
cent groei per jaar en dat is specta-
culair in een tijd van crisis. Doordat 
mensen vaker thuis werken, staan 
ze minder vaak in de file en zijn ze 
dus productiever. Vaker thuiswer-
ken of na de files pas naar het werk 
gaan, bespaart veel tijd. De helft van 
die tijd wordt gebruikt voor privé-
doeleinden, de andere helft voor het 
werk en dat is winst voor het bedrijf. 
Bovendien zitten mensen doordat 
ze meer vrije tijd hebben en flexi-
beler mogen werken, beter in hun 
vel, wat de arbeidsproductiviteit ten 
goede komt en ook dat is winst voor 
het bedrijf.”

Waarom is het goed 
voor het milieu?
“Als mensen minder vaak in de 
auto kruipen om naar het werk 

te gaan en minder in de file staan, 
bespaart dat veel kilometers per jaar. 
En door via skype of videoconferen-
cing vergaderingen te houden met 
organisaties overzee, hoeft er ook 
minder te worden gevlogen. Minder 
auto’s op de weg en vliegtuigen in de 
lucht is goed voor het milieu.”

Wat wilden jullie berei-
ken met de campagne?
“We willen graag werknemers 
en werkgevers aan het denken 

zetten over dit onderwerp. Ander-
half jaar geleden hebben we laten 
onderzoeken hoeveel Nederlanders 
wisten wat Het Nieuwe Werken in-
hield. Slechts 13 procent kende het 
fenomeen. Na onze campagne, was 
dat 41 procent. Nu de campagne is af-
gesloten, gaan we ons richten op het 
benaderen van bedrijven en probe-
ren bedrijven stappen te laten zet-
ten om Het Nieuwe Werken in te 
voeren.”

olaf van der gaag
Woordvoerder  
Natuur & milieu

‘HnW goed voor mens, 
milieu en bedrijf’

in Het kOrt
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!

!

 heleen de bruijn

redactie@mediaplanet.com
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Vraag: Hoe kunnen MKB-bedrijven werken aan groei en 
ontwikkeling van hun bedrijf? 
Antwoord: Door slimmer werken en organiseren en ge-
bruik te maken van kennis.

Groei en continuïteit van het MKB in 
de regio Utrecht. Dat is het doel van 
het project Mijn bedrijf 2.0. “We wil-
len met dit project ondernemers sti-
muleren optimaal gebruik te maken 
van het menselijk kapitaal in hun be-
drijf, om het innovatievermogen te ver-
sterken. Ons motto is: “De winst zit in 
je mensen,”aldus Falco Pieters en Astrid 
Bolland. Zij zijn respectievelijk project-
leiders namens Taskforce Innovatie re-
gio Utrecht en de Hogeschool Utrecht. 
Syntens en TNO zijn ook partner. 
Mijn Bedrijf 2.0 beoogt om door middel 
van sociale innovatie ondernemers te 
helpen hun bedrijf verder te ontwikke-
len. Door het ontwikkelen en benutten 
van kennis, slimmer werken, slimmer 
organiseren en bijvoorbeeld meer ver-
antwoordelijkheden leggen bij werkne-
mers. “Bedrijven die hier aandacht aan 
besteden, hebben een grotere produc-
tiviteit en rendement. Sociale innova-
tie is gestoeld op vier pijlers, namelijk 
arbeid, strategie, organisatie en markt. 
Hoe flexibeler het bedrijf hier mee om-
gaat, hoe beter het in staat is tot het ver-
sterken van het innovatievermogen. De 

factor mens is hierin doorslaggevend.”
Als voorbeeld noemen Bolland en Pie-
ters ‘strategie’. “Een zakelijk dienstverle-
ner startte onlangs een traject om meer 
sturing te geven aan het werven van op-
drachten. Ze waren hard gegroeid omdat 
ze ‘per ongeluk’ veel opdrachten kregen. 
Nu wil het bedrijf bewust aan de slag om 
opdrachten te verwerven. Door kennis 
binnen het bedrijf én dat van andere on-
dernemers beter te benutten. Een ander 
voorbeeld uit de praktijk van dit project 
is een conferentie-oord, dat in het verle-
den veel tijd kwijt was met het maken 
van roosters en planningen, terwijl men 
aan ondernemen nauwelijks toekwam. 
Die taak is nu bij de werknemers neer-
gelegd. Enerzijds is de eigenaar gecoacht 
om ‘los te laten’ en roostering aan werk-
nemers over te laten. Anderzijds is geïn-
vesteerd in software om planningen en 
roosters flexibel, snel en efficiënt te kun-
nen maken.”

Belang MKB
Zijn ondernemers niet zelf in staat hun 
onderneming te laten groeien en te in-
noveren? Ten dele wel, zeggen Pieters 
en Bolland. “Maar ondernemers heb-
ben meer kennis in huis dan ze beseffen, 
dat van hun werknemers. Ondernemers 

starten vaak als eenmanszaak of met z’n 
tweeën of drieën en verdelen de taken on-
derling. Ze zijn gewend alles zelf te doen. 
Als ze gaan groeien en extra mensen in 
dienst nemen, vinden ze het vaak moei-
lijk om het werk dat ze altijd zelf deden, 
los te laten. Door de waan van de dag ne-
men ze te weinig tijd om eventueel ge-
wenste veranderingen door te voeren en 
over de lange termijn na te denken. Eigen-
lijk zouden ze eens per jaar bijvoorbeeld 
een pauze moeten inlassen en met hun 
team kijken naar: ‘wat heb ik in huis en 
welke kansen kan ik pakken’. 

Enthousiasme
Het initiatief loopt tot medio 2012. Inmid-
dels liggen de eerste resultaten op tafel. 
Ondernemers die al gebruik hebben ge-
maakt van de mogelijkheden binnen het 
project, reageren enthousiast, getuige 
hun reacties: ‘Slimmer werken is voor ons 
slimmer samenwerken’; Blijf dicht bij je 
mensen en investeer in ze, dit betaalt zich 
dubbel en dwars terug’. Dit zijn reacties 
waar andere mkb’ers hun voordeel mee 
zouden kunnen doen.

Sociale innovatie:  
‘De winst zit in je mensen’

Heleen de Bruijn

redactie@mediaplanet.com

innovatie

inSpiratie

Falco Pieters 
Projectleider Taskforce 
Innovatie regio Utrecht

Dit project wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht.

Mijn Bedrijf 2.0 is een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Utrecht, 
Syntens, TNO en de Taskforce Innovatie regio Utrecht.

Het project wordt ondersteund door de Kamer van Koophandel Utrecht, VNO-NCW en MKB Midden-Nederland en 
wordt mede uitgevoerd door Twynstra Gudde/ The Bridge, Deloitte en De Geluksfabriek.

Dit project is mede 
gefinancierd met steun van 
het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling van 
de Europese Commissie.

De winst zit 
in je mensen

Ieder heeft zijn eigen re-
den om het nieuwe werken 
toe te passen. Bij De Lage 
Landen zien ze het als een 
win-winsituatie.

Bij De Lage Landen zijn ze druk 
bezig met het nieuwe werken. 
“Het gaat veel verder dan min-
der bureaus en meer flexibiliteit; 
het is een andere manier van in-
zetbaarheid van onze medewer-
kers. Ik zie ze meer als een soort 

Astrid Bolland 
Projectleider  
Hogeschool Utrecht

‘Slimmer 
werken is 
voor ons 
slimmer sa-
menwerken’ vrijheid en efficiëntie
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inspiratie

The case of Gefken

Facebook.com/GefkenKoffers

@GefkenKoffers

Gefken Offi ce. Werk mobiel. Werk fl exibel.
Als geen ander weet Kofferfabriek Gefken mobiel werken te faciliteren. Van een zeer compacte fl exkoffer met ruimte voor uw 
documenten, laptop, persoonlijke spullen en een pennenbakje tot een complete mobiele werkplek met laden, uittrekbaar handvat 

en wielen. Ga samen met ons om de tafel zitten en we komen tot de perfecte oplossing.
  

  •  Maatwerk
  •  Bedrukbaar (ook full colour) 
  •  Kleinere aantallen en naleveringen mogelijk
  •  Betrokken van conceptfase tot oplevering

Arend van der Meer, Hoofd Facilitaire Zaken Waterschap Brabantse Delta:  “De communicatie met 
Gefken verliep in een prettige sfeer. Veel ruimte voor overleg, maatwerk, voorbeeldkoffers, etc. 

Er is meegedacht om tot een optimale oplossing te komen. Alles volgens afspraak.”

Roelof Blokzijl, Senior Facilitair Medewerker Rabobank IJsseldelta: 
“Al snel bleek Gefken in staat om onze persoonlijke wensen goed te vertalen.”

Kofferfabriek GEFKEN b.v.  Donau 100  2491 BC Den Haag  Nederland
 T+31(0)70 444 26 61   F +31(0)70 301 98 59   info@gefken.nl   www.gefken.nl

Eigen full colour afbeeldingen 
maken de koffer uniek.

Complete mobiele werkplek 
met laden en trolley.

Wie het nieuwe werken 
praktiseert, heeft zijn bu-
reau-accessoires vaker 
bij zich dan dat ze in een 
la liggen. 

Om het nieuwe werken te laten 
slagen is bewustwording nodig, 
en het besef dat een nieuwe ma-
nier ook kansen biedt. Vaak bete-
kent locatie- en tijdonafhankelijk 
werken dat een eigen werkplek 
met persoonlijke spulletjes tot het 
verleden behoort en dat we per-
soonlijke zaken steeds vaker mee-
nemen en vervoeren. Zodoende 
neemt de koffer een beetje de plek 
in van het good old bureau. 

Kies de juiste koffer
Des te belangrijker dus dat het 
exemplaar deugdelijk en degelijk 
is. “Een koffer kan custom made 
zijn, in verschillende materialen. 
Je kunt ´m personaliseren door de 
mogelijkheid om foto´s aan de bin-
nenkant te plaatsen en door er an-
dere persoonlijke zaken in te doen 
zoals de gouden pen die ooit cadeau 
is gedaan. Maar wat we vooral zien 
is dat organisaties willen dat erin 
past wat normaliter in een bureau-
la ligt, zoals een telefoonoplader, 
lopende dossiers en in veel geval-
len een laptop. Bij de keuze voor 
een koffer is het dus ook belangrijk 
dat die daaraan plaats biedt”, zegt 
Diego Noriega. Naast dat er het no-
dige in kan en hij gebruiksgemak 
oplevert, moet het exemplaar ook 
een zekere mate van professiona-
liteit uitstralen, bijvoorbeeld met 
kleuren van de huisstijl of het logo. 

tips van Diego noriega

kleine zelfstandigen waarmee je 
als werkgever een psychologisch 
contract sluit. Mensen krijgen 
meer ruimte en vrijheid om zich 
te ontwikkelen en juist daardoor 
genereren ze een hogere output 

en presteren ze beter”, zegt Rob 
Pierik, Executive Vice President 
HR. 

Metamorfose
Zo kwam er het concept Place2be, 
waarin het bedrijfspand werd on-
derworpen aan een metamorfose. 
In plaats van een stijf kantoor-
pand is het nu meer een centrale 
ontmoetingsplek waar iedereen 
optimaal kan samenwerken, via 
flexplekken, een restaurant en 

ruimten voor overleg. Een plek 
met alle moderne faciliteiten en 
hospitality, noemt Pierik dat. 

“Daarnaast zijn we bezig met 
cultuurprogramma’s waarin een 
ander soort leiderschap centraal 
staat en medewerkers leren on-
dernemender te zijn en meer ver-
antwoordelijkheid te dragen. Ook 
is er een mobiliteitsprogramma 
om reizen en CO2-uitstoot zo veel 
mogelijk te beperken. Het is voor 
onze medewerkers best wennen, 

maar we voeren het fasegewijs in. 
Uiteindelijk denk ik dat het hen 
veel vrijheid biedt en dat het bo-
vendien veel efficiënter is. Een 
win-winsituatie.”

!
Diego Noriega
Werkzaam bij Gefken

Rob Pierik
executive Vice  
President Hr bij  
de Lage Landen

marjolein straatman

redactie@mediaplanet.com

MiNDeR buReaus,  
MeeR flexibiliteit
De indeling van kantoren 
gaat er anders uitzien, zo-
als hierboven het kantoor 
van Ynno.
foto’s:  Edward C thomson

vrijheiD en efficiëntie



Je kunt steeds meer ondernemen met KPN

• Inclusief professioneel Microsoft Offi  ce-pakket 
• Inclusief ICT Service van KPN 
•  Vanaf € 39,95 per maand per werkplek (excl. btw)

Net zo werken als op kantoor
Maar dan niet op kantoor
Met MKB Werkplek van KPN

Overal dezelfde software en bestanden bij de hand

kpn.com/zakelijk | 0800 0403
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Vooruitgang door flexibiliteit

Hoewel het bedrijf misschien maar 
15 tot 16 vaste krachten telt, is Het 
Nieuwe Werken niet weg te denken 
bij Eredivisie Media & Marketing 
CV. Het bedrijf bezit de liverech-
ten van de voetbalwedstrijden van 
onder meer de Eredivisie en KNVB 
beker en vertoont die op de eigen 
betaalzender Eredivisie Live. De 
branche vraagt om flexibele werk-
nemers, weet Jan de Vries die ver-
antwoordelijk is voor de Content & 
Business Development. “Ten eerste 
werken we op verschillende loca-
ties, daarnaast zijn we vaak actief 
in het weekend en ten slotte doen 
we dat met ongeveer 40 contract-
partijen die voor ons bijvoorbeeld 
de techniek en content verzorgen 
en marketingcampagnes uitvoe-
ren. Die drie factoren maken wel 
dat we overal en altijd ons werk 
moeten kunnen doen”, zegt hij. 

Zelf is De Vries werkzaam op drie 
verschillende plekken. De helft 
van de tijd is dat in het eigen pand, 
voor de rest houdt hij op locatie 
onder meer zicht op de productie. 
Het kantoor biedt ruimte aan flex-
werkers en ongeveer de helft van 
de werknemers heeft echt een ei-
gen bureau. Het Nieuwe Werken 

scheelt enorm veel tijd en geld en 
is efficiënt. “Flexibel werken is mo-
gelijk door talloze devices zoals lap-
top, tablet en smartphone. Die heb 
ik altijd bij me zodat ik continu za-
ken kan bijsturen.”

Efficiënte planning
Via een netwerk van de KNVB kun-
nen de werknemers van Eredivisie 
CV altijd op elke locatie bij centraal 
opgeslagen documenten en bestan-
den. De Vries: “Heel belangrijk om-
dat in ons vak de interactie met 
andere partijen cruciaal is. We wer-
ken onder hoge druk. Het is enorm 
tijdrovend als er bijvoorbeeld een 
nieuwe promo de zender op moet 
en ik eerst naar Amsterdam moet 
reizen om die te kunnen bekijken. 
Daarom is het prettig om altijd be-
standen te kunnen uitwisselen. 
Daarnaast is het goed om overal de 
mail te kunnen checken, zodat we 
tijdig kunnen inspringen als dat 
is vereist. Meestal ben ik namelijk 

niet op de locatie waar iets wordt 
geproduceerd. Door allerlei toepas-
singen werken we op de plaats die 
het gunstigst is. Soms is dat ook 
thuis, om kostbare tijd in files te 
vermijden. Door flexibel te werken 
ga je gewoon veel efficiënter met de 
planning om. En wat ook prettig is: 
je bent niet meer afhankelijk van 
een vaste locatie.”

Rustiger beginnen
Collega en business developer Paul 
Faasen is dezelfde mening toege-
daan. “Het Nieuwe Werken is de 
laatste jaren gelukkig geïnten-
siveerd. Ik vind het bijvoorbeeld 
prettig dat ik via het systeem bij al-
le bestanden kan en die niet naar 
mezelf moet mailen of dat aan an-
deren hoef te vragen. Ook de over-
stap naar laptops met wi-fi is een 
vooruitgang. Het zorgt ervoor dat ik 
na een afspraak om drie uur ergens 
–bijvoorbeeld- in het land ter plek-
ke mijn werkdag dankzij wi-fi ver-

der invul zonder dat ik naar de zaak 
moet reizen.” 

Het Nieuwe Werken is niet alleen 
lonend voor grote ondernemingen. 
Faasen: “Het maakt niet uit hoe 
groot je bedrijf is, het is efficiënter 
voor iedereen. Momenteel komen 
we op ons hoofdkantoor wat ruim-
te tekort; als iedereen er is, is het 
er echt druk. Dankzij een flexibere 
invulling komt dat trouwens niet 
heel veel voor. Er zijn bijvoorbeeld 
ook mensen met vaste thuiswerk-
dagen.” Voor het persoonlijk leven 
heeft het ook voordelen. Zo zien 
ze Paul Faasen thuis ook nog eens. 
“Ik heb een jonge dochter die ik ’s 
avonds naar bed kan brengen. Des-
noods klap ik daarna nog even de 
laptop open voor werk met gebruik 
van mijn eigen internetverbinding. 
Eveneens prettig is het dat ik dank-
zij de smartphone altijd even de 
mail kan checken. Het is mooi dat 
ik die even snel kan doornemen, zo-
dat ik de volgende ochtend op loca-
tie niet eerst een hele berg mails 
hoef weg te werken. Dan begin ik de 
werkdag ook rustiger. Een mogelijk 
nadeel is misschien wel dat je hier-
door dus ook altijd bereikbaar bent, 
daar moet je goed mee leren om-
gaan. En: je moet er ook voor zor-
gen dat je het contact met collega’s 
niet te veel verliest doordat je op af-
stand werkt.” 

Jan de Vries 
content & business developer bij  
eredivisie media & marketing cV

nieuws

 marjolein straatman

redactie@mediaplanet.com

■■ Vraag: Heeft Het Nieuwe wer-
ken ook zin in het mKb?

■■ Antwoord: Jazeker. Ook in 
kleinere bedrijven levert het winst 
op.

zoRg dAt JE 
hEt contAct 

mEt collEgA’s 
niEt VERliEst

zoRg dAg dAg d t At A JE

2
tip

uit de praktijk

Veel bedrijven die het nieuwe 
werken toepassen, krijgen te 
maken met veranderingen. Zo 
ook op de IT-afdeling. “Vroeger 
waren het de IT’ers die bepaal-
den wat er gebeurde, waar de 
eindgebruikers toegang toe had-
den en welke pc’s en telefoons 
er kwamen. Daar is wel verande-
ring in gekomen. De gebruiker 
heeft meer de leiding. Het is nu 
zinvoller dat de IT-afdeling een 
omgeving creëert waarin men 
flexibel kan werken door de be-
schikbaarheid van verschillen-
de hardwareplatforms. Denk 
bijvoorbeeld aan tablets, smart-
phones en laptops”, zegt Stefan 
Zwaal van Accenture, dat zich 
bezighoudt met management 
consulting, technologie en out-
sourcing.  

Beveiliging 
Ook van belang is toegang tot 
het bedrijfssysteem. Dit vraagt 
wel wat van de hard- en soft-
ware. Zwaal: “De omgeving 
waarin je werkt moet veilig zijn; 
zo moet er niemand in het sys-
teem kunnen inbreken of op het 
netwerk terechtkunnen. Dit ver-
eist specifieke beveiliging waar-
bij de flexibiliteit niet verloren 
gaat.” Andere hulpmiddelen 
voor het nieuwe werken zijn bij-
voorbeeld video- en webconfe-
rencing. 

“Daarnaast is er online soft-
ware en cloud-oplossingen 
waarbij mensen van een be-
drijf via internet veilig toegang 
hebben tot hun documenten 
en software. Ook derden kun-
nen via datzelfde internet do-
cumenten inzien, uiteraard met 
toestemming van de eigenaar”, 
zegt Zwaal. Een ander aspect 
dat volgens hem een aandachts-
punt is, zijn de eigenschappen 
van specifieke applicaties (soft-
ware). Deze moeten op zowel 
pc’s, laptops als op smartphones 
(voorzien van internettoegang) 
kunnen draaien. 

social media
Ook belangrijk voor het nieuwe 
werken is volgens Zwaal het ge-
bruik van social media. “Twitte-
raars kunnen een bedrijf maken 
of breken. Het is daarom een 
aanrader om als organisatie dit 
medium serieus te nemen en er 
tijd aan te besteden. Het is na-
melijk dé manier om te peilen 
wat er leeft onder je klanten, om 
daar vervolgens meteen op in te 
kunnen spelen. Ook voor mede-
werkers zijn de verschillende 
netwerken vaak manieren om 
snel informatie uit te wisselen.” 

in het kort

paul Faasen
business developer bij  
eredivisie media & marketing cV

■■ Vraag: Zijn er geschikte 
hulpmiddelen voor het nieuwe 
werken?

■■ Antwoord: Zeker, hard- en 
software oplossingen zijn es-
sentieel om het tot een succes 
te maken.

iT bij werken 3.0
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expert-panel

Een goede werkplek bevordert de te-
vredenheid en efficiëntie van medewerkers. 
Eigenlijk gebruiken wij liever de term ‘werk-
omgeving’. Een werkplek klinkt als een “bu-
reau en een stoel”, maar de werkomgeving 
bestaat uit veel meer elementen. Zo blijkt bij-
voorbeeld dat een goed binnenklimaat (vol-
doende ventilatie, koeling, verwarming en 
verlichting), al 10 tot 15% verschil maakt in de 
arbeidsproductiviteit. Medewerkers moeten 
zich in hun werkomgeving goed kunnen con-
centreren, maar ook formeel en informeel 
communiceren. Belangrijk bij het ontwerp 
van de werkomgeving is dat deze aansluit bij 
de missie, de interne werkprocessen en het 
specifieke karakter van de organisatie.

Een prettige werksfeer is het belangrijk-
ste. Dit geeft energie en inspiratie. Vanuit de 
werkomgeving wordt dit gefaciliteerd  door 
het bieden van een mix van open en geslo-
ten activiteitengerelateerde werkplekken en 
faciliteiten. Hierin dient de juiste balans ge-
vonden te worden. De werkomgeving dient 
visueel aantrekkelijk te zijn en aandacht  voor 
akoestiek, beperken van geluidsoverlast en 
verzorgen van akoestische privacy zijn ook be-
langrijk. Dit kan door keuze van de juiste ma-
terialen en opstellingen van functies. Zaken 
als instelbaar meubilair, passende archiefmo-
gelijkheden (al dan niet digitaal) en up-to-date 
ICT voorzieningen zijn nog steeds bevorder-
lijk voor inspiratie en enthousiasme.

Om performance van mensen te ver-
groten gaat het in mijn ogen om vrijheid, 
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ik ge-
loof erin dat mensen het prettig vinden om 
vertrouwen te krijgen, invloed te hebben op 
en verantwoordelijkheid te kunnen nemen 
voor hun werk en leven. Als je zelf een werk-
plek kunt kiezen waar jij je prettig bij voelt 
en zelf kunt bepalen wat je waar, wanneer 
en hoe wilt doen, dan heeft dit absoluut een 
positief effect op de performance van men-
sen. Essentieel hierbij is dat men kan kiezen 
uit diverse werkplekken en omgevingen.

De werkplek is meer dan alleen een bu-
reau met stoel. Het gaat om de totale werk-
omgeving en -beleving: de fysieke locatie, 
bereikbaarheid ervan, inrichting , sfeer, 
comfort van de werkplek, mate van (dag)
licht, (hoogte van) de ruimte en de smaak 
van koffie en thee.
Mensen willen flexibel zijn in de keuze om 
zelfstandig te werken, samen te werken of 
anderen te ontmoeten. Hierbij is het inspi-
rerend als daarvoor verschillende mogelijk-
heden zijn als zitjes, bibliotheek en ruimtes 
met diverse sfeerbelevingen (bv. creatief, 
strak, warm of natuurlijk).

Een goed doordachte werkplekstrategie 
maakt een koppeling tussen de organisatie-
strategie en doelgerichte investeringen in 
een meer flexibele werkomgeving. De wer-
komgeving is daarmee een krachtig ma-
nagementinstrument om de organisatie te 
ontwikkelen en het beste uit uw mensen te 
halen. U kunt hierbij denken aan positieve 
effecten op de performance, zoals: het ver-
beteren van de interne samenwerking, ver-
hogen van de flexibiliteit, versterken van 
het imago en het werven, boeien en binden 
van talenten en de motiva-
tie van de medewerkers te 
verhogen.

De specifieke keuzes voor de werkom-
geving vertellen altijd een fysiek zichtbaar 
verhaal over de cultuur van de organisa-
tie naar zowel klanten als de eigen mede-
werkers. De mate waarin de werkplek als 
echt inspirerend wordt ervaren en positie-
ve energie geeft aan de medewerkers heeft 
naast de juiste uitstraling in imago, identi-
teit, comfort, sfeer en beleving ook te maken 
met de goede faciliteiten voor de interac-
tie met anderen (binnen en buiten de orga-
nisatie), welke leiden tot creatieve ideeën, 
bruikbare oplossingen en gewaardeerde re-
sultaten.

Markten zullen steeds sneller ver-
anderen. Organisaties zullen inzetten op 
flexibiliteit door een transformatie naar 
compacte kernen, waar missie, identiteit 
en ondernemerschap wordt geborgd. Rond-
om de kern zullen functionele lagen ingezet 
worden met een hoge mate van outsour-
cing. De kernorganisatie zal gehuisvest wor-
den in ‘flagship offices’ ten behoeve van 
PR, marketing, ontmoeting en interne en 
externe binding. De flexibele lagen zullen 
werken in omgevingen, waar middels abon-
nementen, de gewenste functies worden 
afgenomen die op dat moment nodig zijn. 
Langdurige huurovereenkomsten voor ‘kale 
gebouwen’ zullen vervallen. 

Mensen willen straks dichtbij werken, 
maar niet thuis of op kantoor. Ze willen ont-
moetings- en werkplekken flexibel kunnen 
kiezen en afstemmen op hun persoonlij-
ke werk- en levensstijl.  En zzp-ers, maar 
ook kleine- en middelgrote bedrijven zul-
len meer gaan samenwerken. De nieuwste 
technologie maakt dit ook mogelijk, zodat 
er overal gewerkt kan worden en oude kan-
tooromgevingen gaan verdwijnen. Ik geloof 

wel dat mensen behoefte hou-
den aan fysieke ontmoe-

tingsruimtes; in een café, 
in een Swung House ach-
tige locatie of op een bank-
je in het park.

Het traditionele den-
ken maakt onder druk 
van ontwikkelingen (globa-
lisering, vergrijzing, flexibilisering, mobili-
teit en ict) steeds meer plaats voor nieuwe 
manieren van denken over hoe wij nu ei-
genlijk werken en tot prestaties komen. De 
verschuiving naar complexer kenniswerk 
in platte en flexibele organisaties staat cen-
traal. Het werk beweegt naar de kenniswer-
ker in plaats van andersom. Kenniswerkers 
worden “Nomaden” met duurzame, tijds- 
en plaatsonafhankelijke werkplekken, wel-
ke zich naadloos aanpassen aan de fysieke 
en virtuele werkomgeving.

Vraag1:
Welk effect heeft de werkplek 
op de performance van de 
werknemer?

Vraag 2:
Hoe ziet de werkplek van de 
toekomst eruit?

Vraag 3:
Welke factoren zijn belangrijk 
voor het creëren van een 
inspirerende en energieke 
werkplek? 

Henk Seij
CEO van Desenco Group

Marinel van de Velde
Oprichter en eigenaar 
Swung House

Robert Witvliet
Managing Partner
WIAR Workplace 
Performance

van talenten en de motiva-
tie van de medewerkers te 
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‘Goede  
faciliteiten leiden  

tot inspiratie’

Office Design & interiOr cOncepts

prOject- & change ManageMent

cOntract ManageMent

facility ManageMent

WOrkplace strategy

Your sparring partner to HNW 3.0

Van Vollenhovenstraat 38 3016 Bj rotterdam the netherlands
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WIAR® 

OffIces

www.wiar.nl+31 (0)10 270 1000

Quickstart ?         HNW 3.0  Scan Call or contact us:
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inspiratie

AKTANT is specialist in “Het Nieuwe Werken”. 
AKTANT traint en begeleidt vanuit de kernwaarden bij het Nieuwe 
Werken: Eerlijkheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, 
ondernemerschap, vertrouwen, gelijkwaardigheid.
AKTANT staat voor de menselijke maat met meetbare resultaten.
AKTANT is gecertificeerd voor het afnemen van MBTI en zet dit in 
bij het Nieuwe Werken.

AKTANT biedt:
n	 Procesbegeleiding voor individuele deelnemers en voor groepen.
n	 Workshops.
n	 Trainingen.
n	 Presentaties voor groepen tot 100 medewerkers.

1-daagse Open Training in Utrecht
“Slim werken volgens de principes van het Nieuwe Werken”
Praktische vaardigheden om het beste uit uw werkdag te halen.

januari - dinsdag 10 januari
februari - dinsdag 7 februari
maart - maandag 5 maart 

www.aktant.nl

030  6963204

Postbus 402

3700 AK  Zeist

■■ Vraag: Is het lastig om over te 
gaan naar het nieuwe werken? 

■■ Antwoord: Het kost tijd, maar 
met vertrouwen en dialoog is het 
zeker te realiseren.

SalesFlow. 
De prikklok is natuurlijk erg ‘vo-

rige eeuw’ en het nieuwe werken 
betekent: sturing op aanwezigheid 
loslaten. “Je weet niet altijd pre-
cies wanneer en waar iemand aan 
het werk is. Dat vereist vertrou-
wen binnen het bedrijf. Heerst er 
wantrouwen, dan wordt het niks. 
Daarnaast vraagt het van werkne-
mers dat ze kunnen aangeven wat 

hun toegevoegde waarde is, zodat 
ze in samenspraak met de leiding-
gevende resultaatafspraken kun-
nen maken. Dat vereist coachend 
leiderschap”, zegt Diane Dros van 
DaaD Consultancy. 

Flexwerken spannend
De omslag naar Werken 3.0 kost 
altijd tijd, menen beiden. Bewust-
wording van hoe er met tijd moet 
worden omgegaan en medewer-
kers meenemen in het proces is 
belangrijk. Een goede dialoog tus-
sen werkgever en werknemers 
is daarbij cruciaal. Dros: “De eer-
ste stap die bedrijven nemen in 
het veranderproces is vaak flex-
werken. Veel mensen vinden dat 
spannend omdat ze allerlei prak-
tische bezwaren zien en een ze-
kere routine en controle moeten 
loslaten, zoals het hebben van 
een vaste werkplek. Daarom kun 
je het best kleine stappen nemen. 

Een heldere doelstelling met sub-
doelstellingen en een transparant 
verandertraject waarbij de veran-
derkracht van de medewerkers 
wordt geactiveerd, helpen hierbij.”

Veelgemaakte fouten zijn dat de 
visie van de directie niet helder 
is en dat het nieuwe werken bin-
nen korte tijd moet zijn gereali-
seerd. “Wat mensen ook nog wel 
eens vergeten, is dat het vereist 

dat je bijna alles in een organisa-
tie opnieuw inricht. Dat is niet zo 
even gefikst. Om iedereen mee te 
krijgen zorg je voor een duidelijk 
programma met een heldere doel-
stelling waarbij je iedereen vanaf 
het begin betrekt”, zegt Dros. “Ook 
is het aan te raden om de vinger 
aan de pols te houden en in dialoog 
te blijven met elkaar. In die zin 
zijn het boek ‘Succesvol verande-
ren’ van Marcel Melis en de Leer-
gang HNW echte aanraders. Ze 
beschrijven goed hoe de slag naar 
het nieuwe werken vergelijkbaar 
is met andere veranderingen in 
een bedrijf. En ze geven aan hoe je 
op eenvoudige en gestructureerde 
wijze stappen zet naar een nieuwe 
manier van werken. Uit de prak-
tijk blijkt dat veel bedrijven nog op 
zoek zijn naar advies en een helder 
stappenplan”, zegt Schoen.

O
m het nieu-
we werken in 
te voeren en 
te laten sla-
gen is meest-
al een andere 
mindset nodig. 

“Het vraagt een andere benade-
ring, omdat werk en privé soms 
meer door elkaar gaan lopen. Zelf 
heb ik gisteravond tot één uur ge-
werkt om vervolgens vanochtend 
een Sinterklaasgedicht te schrij-
ven. Flexibel werken betekent dat 
je onafhankelijk van tijd en loca-
tie aan de slag bent. Dat is wennen. 
Het gaat om een gedragsverande-
ring die uit mensen zelf moet ko-
men”, weet John Paul Schoen van 

Werken 3.0: een andere mindset

John Paul Schoen
consultant bij Salesflow

Diane Dros
Oprichter daad consultancy

tiJD en geDrAgSVerAnDering
De overgang naar het nieuwe  
werken kost tijd en vergt gedrags-
verandering.
foto: shutterstock

bliJF in  
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elkAAr
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test

Ben jij al  
klaar voor het 
nieuwe werken?

Recent is met de week van 
het nieuwe werken natio-

naal aandacht besteed aan het 
nieuwe werken en de voordelen 
ervan. Maar, ben jij wel klaar 
voor het nieuwe werken?

Wil je weten waar je staat in HNW 
vul dan onderstaande test in. Mocht 
dit in jouw omgeving een onderwerp 
zijn dan biedt de test en de uitkomst 
inzicht en direct een basis voor het 
gesprek hoe dit in jouw werkomge-
ving te realiseren valt.

■■ In mijn huidige job kan ik werk en privé uitstekend met elkaar  
combineren.

■■ Mijn leidinggevende en ik maken duidelijke meetbare 
resultaatafspraken in termen van tijd en capaciteit

■■ Mijn direct leidinggevende rekent mij af op de kwaliteit van mijn 
bijdragen en niet op mijn fysieke aanwezigheid.

■■ Ik kan zelf beslissen waar en wanneer ik mijn werk doe.

■■ Mijn collega’s accepteren het dat ik zelf bepaal wanneer en waar 
ik mijn werk doe.

■■ Mijn werkomgeving bestaat uit meer dan mijn kantoor, ik werk ook 
op ander plekken (bv. thuis of bij netwerkpartners)

■■ Ik kan op afstand en ongeacht waar ik mij bevind met collega’s 
communiceren en samenwerken

■■ Ik ben op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie

■■ Alle informatie die ik voor mijn werk nodig heb is digitaal 
beschikbaar

■■ Ik kan gemakkelijk alle informatie vinden die ik zoek

■■ Ik heb altijd en overal toegang to het netwerk en onze systemen

■■ Ik heb alle benodigde ICT-middelen (zoals laptop en/of 
smartphone) om altijd en overal mijn werk te kunnen doen

■■ Met onze systemen is het eenvoudig om kennis en informatie met 
collega’s te delen

■■ De organisatie staat toe dat ik mijn eigen ICT-middelen kies

■■ Ik kan online met collega’s werken aan documenten

■■ Ik heb geen vaste werkplek, ik kan gaan zitten waar ik wil

■■ Ons kantoor heeft verschillende soorten werkplekken die mij goed 
ondersteunen in het werk dat ik doe

■■ Als ik op kantoor kom kan ik altijd een werkplek vinden

■■ Op kantoor heb ik voldoende persoonlijke opbergruimte

■■ Het meubilair is instelbaar naar mijn behoefte

■■ Ons kantoor is een uitnodigende ontmoetingsplaats waar ik graag 
kom.

+/-- +
2 punten per antwoord 3 punten per antwoord 4 punten per antwoord

Totaal

Score meer dan 80: 
U bent klaar voor HNW. U scoort op vrijwel alle punten goed. 
Niets staat u in de weg om er mee aan de slag te gaan. Maak 
gebruik van de mogelijkheden om de voordelen van HNW op-
timaal te benutten voor uzelf en uw organisatie. Het is echter 
belangrijk om de dialoog te blijven aangaan zodat de u zich 
blijft verbeteren en nieuwe ontwikkelingen blijft invoeren.  

Score minder dan 50:  
Op dit moment bent u nog niet klaar voor HNW. Op het meren-
deel van de onderdelen scoort u onder het gemiddelde en dit 
betekent dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel is. Be-
kijk goed op welke onderdelen het minst goed is gescoord en ga 
voor die onderwerpen op zoek naar verbetering om succesvol 
met HNW aan de slag te gaan. Denk hierbij aan advies van bui-
tenaf of ga zelf de dialoog aan met collega’s of leidinggevenden.

Score tussen 51 en 80: 
U bent al aardig op weg voor HNW. Een goede voorbereiding op 
de invoering van HNW is essentieel. Op dit moment scoort u ge-
middeld en zijn er zeker nog onderdelen die moeten verbeteren 
om echt met HNW aan de slag te gaan. Het is verstandig om de 
onderdelen waar u minder op hebt gescoord door te nemen en 
dit met uw leidinggevende of collega’s te bespreken om te kij-
ken hoe u op het optimale uit HNW kunt halen.

Vragen

Wilt u de test digitaal invullen of als groep invullen ga dan naar: www.benchmarkrijk.nl/hnw-zelftest
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deskundig advies

steeds meer zelf organiseren

Menno Lanting werkt als innovator en leiderschapsstrateeg met directies van 
verschillende organisaties. Daarnaast is hij verbonden aan een aantal business 
schools. Eerder was hij 15 jaar in diverse managementfuncties werkzaam.   
Lanting is auteur van het boek ‘Connect!’ (Managementboek van het Jaar 2011) 
en het recent verschenen vervolg en wederom bestseller ’Iedereen CEO’.  

a
l bij binnenkomst 
zag ik ze in de ont-
vangsthal rondlo-
pen: de medewer-
kers van de verze-
keringsmaatschap-
pij waar ik op be-

zoek was. Zonder uitzondering met 
een gloednieuwe opengeklapte lap-
top in beide handen en een wat on-
zekere tred in een onduidelijke rich-
ting. Bij een aantal bungelde de even 
nieuwe smartphone in een tasje aan 
de broekriem. Mijn gastvrouw ver-
telde met trots dat het gehele be-
drijf – nou ja, behalve de directie en 
raad van bestuur dan, die zaten nog 
gewoon op hun oude kamers op de 
veertiende verdieping – was overge-
gaan op het ‘nieuwe werken’. Toen 
ik in een aantal sessies de medewer-
kers sprak, werd me echter steeds 
meer duidelijk dat men er nog lang 
niet was. De overgang naar het nieu-
we werken riep veel weerstand op. Ja, 
er was nieuw meubilair gekomen en 
iedereen had nieuwe spullen gekre-
gen, maar makkelijker was het werk 
er zeker niet op geworden. Ja, er was 
zelfs sprake van een flinke dosis cy-
nisme.

Mijn eerste advies, in dit geval aan 
directies die de introductie van het 
nieuwe werken overwegen, is dan 
ook om niet een nieuwe manier van 
werken te introduceren in een be-
staande structuur, zonder die struc-
tuur werkelijk te veranderen. Direct 

gevolgd door de raad om zelf ook bij 
het nieuwe werken zelf het goede 
voorbeeld te geven.

Nieuwe wereld
Is er dan geen noodzaak om binnen 
organisaties op een andere manier te 
gaan werken? Is hier sprake van een 
hype die vanzelf wel weer overwaait? 

De wereld verandert in hoog tem-
po. Bestaande zekerheden ver-
schrompelen waar we bij staan. Ont-
wikkelingen zoals mobiel internet, 
sociale media, globalisering, etc. zor-
gen ervoor dat organisaties voortdu-
rend een of meerdere stappen ach-
ter de werkelijkheid aanlopen. Hoe-
wel het besef van een nieuwe wereld 
langzaam groeit, bedienen heel veel 
bedrijven zich nog steeds van de ou-
de structuren en management- en 
leiderschapsstijlen. Daardoor blijft 
een grote omwenteling vooralsnog 
achterwege. We zijn de 21ste eeuw 
ingegaan met organisatiestructuren 
uit de 20ste eeuw en management- 
en leiderschapsstijlen die zelfs uit 
de 19de eeuw stammen. Door deze 
steeds meer achterhaalde structuren 
wordt binnen en buiten organisaties 
heel veel talent, passie en creativi-
teit structureel onderbenut, tot de 
stijgende frustratie van werknemers 
en consumenten. Steeds meer men-
sen zijn, door gebruik te maken van 
moderne technologie, steeds beter 
in staat om zelf hun werk te organi-
seren. Maar ze zijn vooral steeds be-

ter uitgerust om hun eigen professi-
onele en persoonlijke ontwikkeling 
vorm te geven. Daar blijken ze lang 
niet altijd een organisatie of een ma-
nager voor nodig te hebben.

Grenzen vervagen
Ook voor medewerkers is het belang-
rijk om zich te realiseren dat zij een 
belangrijke rol spelen bij de manier 
waarop een organisatie omgaat met 
het nieuwe werken. De grenzen tus-
sen organisaties en de buitenwereld 
vervagen, net als die tussen werk- 
en privetijd. We werken steeds meer 
in open en transparante systemen 
waarbij het aan elke medewerker is 
om het beste uit zichzelf maar ook 
uit anderen te halen. Er gelden geen 
‘regels’ maar ‘normen’.

Dit vraagt van medewerkers de be-
reidheid om hun huidige manier van 
werken kritisch te bekijken en wel-
licht op een flink aantal onderde-
len aan te passen. Traditionele line-
aire processen, waarbij de focus ligt 
op wat er aan het eind van het pro-
ces overblijft in plaats van op hoe-
veel initiële ideeën er gegenereerd 
worden, leveren veel minder op. Hoe 
minder hiërarchie en complexiteit, 
hoe meer effectiviteit en innovatie 
mogelijk is.

‘medewerkers 
spelen een 
belangrijke rol 
bij de manier 
waarop een 
organisatie 
omgaat met het 
nieuwe werken’

expert

HIPPconsultancy 

info@hippconsultancy.nl 

www.hippconsultancy.nl

Telefoon 06-54245703

Wat heb 
JIJ nodig 

om je werk 
te verrijken? 

Projectmanagement 
Bouw en Inrichting

FA
C
IL

IT
EI

TE
N

Administratief werk

Informatie verzamelen

Lezen en raadplegen

Onderzoeken en analyseren

Informatie verwerken

Documenten, rapporten en 

Presentaties maken

Telefoneren
Digitaal afstemmen

Data entry
Ondersteun

ReceptB

Neem vrijblijvend 
contact op met 

Jacinto Holten 
T 06-54245703.
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Admdminiinistrstratiatief ef wer
werkk

InfInformormatiatie ve verzerzame
amelenlen

ezezen en en en raaraadpldplee
dderzerzoekoekrmrm
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Admdmininistrstratiatiefef wer
werkk
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contact op met 

Jaacinto Holten 
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Hoe ‘doe’ je  
Het Nieuwe Werken?  
(of: Hoe pak je het aan?)

Als de interesse voor Het Nieuwe 
Werken (HNW) gewekt is, is de lo-
gische volgende vraag: hoe doe je 
HNW, hoe pak je het nou aan? Ik 
heb daarvoor een duidelijk zes stap-
penplan ontwikkeld. 

De eerste stap heet ‘Overtuig 
het hoofd’. Als de top van de or-

ganisatie niet echt in HNW gelooft, 
kan het nooit een succes worden. 
Die top moet namelijk niet alleen 
de verandering naar HNW sponso-
ren (dus, betalen), maar ze moeten 
ook zelf het goede voorbeeld geven 
door hun gedrag. 

De tweede stap is het verta-
len van Het Nieuwe Werken 

naar ‘Ons’ Nieuwe Werken. Klakke-
loos Microsoft, Rabobank of een an-
der succesverhaal kopiëren, is een 
garantie voor mislukking. Je moet 
goed aangeven wat wil je met HNW 
bereiken, wanneer dat bereikt moet 
zijn en hoe je meet of het succesvol 
is. Betrek de sleutelpersonen uit 
jouw organisatie bij deze stap; dus 
niet alleen de top. Stap 1 en 2 zijn de 
belangrijkste stappen en vergen de 
minste investering en tijd. Kom je 
daar (nog) niet goed uit, ga dan niet 
verder.

Bij stap drie kijk je goed naar 
het werk zelf en hoe dat op-

timaal ondersteund kan worden 
door technologie, kantoorontwerp, 
organisatie inrichting en gewenst 
gedrag van managers en medewer-
kers. 

In stap vier maak je een de-
tailontwerp van die 4 deelom-

gevingen. 
Stap 5 betreft de echte imple-
mentatie van die omgevin-

gen, vaak eerst in een proefopstel-
ling. 

In stap 6 ga je ermee aan het 
werk. Je haalt de kinderziek-

tes eruit  en brengt nieuwe ontwik-
kelingen in. Dit houdt nooit echt op. 
Je blijft in beperkte mate verbete-
ren en doorontwikkelen.

Menno Lanting 
Innovator en leiderschapsstrateeg
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070 7854655

Dat maken wij voor u mogelijk kijk nu op www.1cloud.nl

Onderneemt u graag 
op een roze wolk? 
Kies dan voor 
Cloud Computing!

Bij Cloud Computing worden de servers en applicaties 
beschikbaar gesteld voor eindgebruikers via het internet.

Uw organisatie wordt zo bevrijd van een complexe 
infrastructuur.
 
Cloud Computing levert gebruikers dezelfde functionaliteit als 
een interne ICT infrastructuur maar dan beschikbaar op elke 
plaats, voor elk apparaat en wanneer u maar wilt.

Dat maken wij voor u mogelijk kijk nu op www.1cloud.nl




