
Het Nieuwe Werken

verdieping

Programma

� kantoortuin

� flexwerkplekken

� thuiswerken

� cultuur

Kantoortuin
voordelen

� grote open ruimtes stimuleren samenwerking 

‒ doordat men elkaar ziet, is het gemakkelijk contact te maken

� verbetert teamwerk 

� leidt tot betere relaties met collega’s 

� leidt tot krijgen van nieuwe ideeën

� gevoel krijgen deel uit te maken van innovatief bedrijf



Kantoortuin
nadelen 1

� kunnen zich minder goed concentreren 

� zijn minder productief en creatief

� door grote aantal mensen in open ruimte wordt men regelmatig 
gestoord

‒ mensen gemakkelijker anderen aanspreken

‒ twee pratende collega’s de derde collega storen

� werknemers die in kantoortuin werken zijn vaker ziek zijn dan 
werknemers met eigen kamer

Kantoortuin
nadelen 2

� grootste probleem in kantoortuin is het geluid

� langdurige blootstelling aan kantoorrumoer

‒ ervaren mensen meer stress en worden ze minder gemotiveerd en 
creatief

� krijgen neiging zich af te sluiten van hun omgeving door met hun rug 
naar anderen toe te gaan zitten of koptelefoon op te zetten

‒ wordt juist minder gecommuniceerd en samengewerkt

Concentratie

� geluidsoverlast leidt tot veel onvrede

‒ productiviteit door afleidende geluiden neemt met 66% af

‒ kantoorherrie kost Europese zakenwereld jaarlijks zo’n € 30,8 miljoen



Omgaan met lawaai 1

� zorg voor aparte werkplekken of stilteruimtes waar medewerkers in 
alle rust kunnen werken als dat nodig is

� met juiste kantoormeubelen, vloerbedekking en indeling kan veel 
winst worden behaald

‒ speciale plafonds, vloerkleden, gordijnen en panelen verkrijgbaar die 
geluid absorberen

� akoestische kasten kunnen ook al veel bijdragen aan stille 
kantooromgeving

� planten hebben een gunstige invloed op omgevingsgeluid

‒ vooral in ruimtes met veel harde materialen

Omgaan met lawaai 2

� zet printers en kopieerapparaten in aparte ruimte

‒ zorgt ook voor nodige beweging!

� zet geluid van de en telefoon zoveel mogelijk uit

� laat collega’s weten als u belangrijke klus heeft waarvoor opperste 
concentratie vereist is

‒ eventueel koptelefoon met favoriete muziek

� voer telefoongesprekken en persoonlijke gesprekken op acceptabel 
geluidsniveau 

‒ loop indien mogelijk even naar de gang

Flexplekken 1

� werknemers hebben geen eigen bureau meer

‒ moeten iedere dag opnieuw plekje zoeken

� spullen slaan ze op in eigen kastje of rolcontainer

‒ elke avond moet bureau leeg achtergelaten worden

� voor werkgever hebben flexplekken voordeel dat ze ruimtebesparend 
zijn en daardoor kostenbesparend

‒ flexwerken wordt vaak vanuit economische overwegingen ingevoerd

� minder werkplekken / minder m2 / minder meubilair / minder 
stopcontacten en kabelgoten / energiekosten / schoonmaakkosten / …



Flexplekken 2

� extravert werkt anders dan introvert

‒ extraverte persoon vindt het prima dichterbij ander te zitten en als dit 
wisselend karakter heeft, is dat ook oké

� drukte kan meestal beter verwerkt worden, maar brengt ook met zich 
mee dat deze persoon net even iets sneller afgeleid is

‒ uitzonderingen bevestigen regel

� opgeruimd bureau

‒ opgeruimd bureau = opgeruimd hoofd

� ook al weet je waar alles ligt je wordt toch beïnvloed

‒ meer rommelig bureau stimuleert creativiteit

Flexplekken 3

� werkhouding

‒ belangrijk dat bureau en bureaustoel makkelijk in- en verstelbaar zijn

� voorkomen rug- en nekklachten

� hygiëne 

‒ kans op besmetting met bacteriën en virussen 

� aan te raden deze plekken goed schoon te houden

‒ desnoods door zelf werkplek van tevoren even af te nemen

Flexplekken
voordelen 1

� wisselende werkplek vergroot dynamiek in organisatie 

‒ komt in contact met meer collega's, wat communicatie en 
kennisuitwisseling stimuleert

� opgeven van eigen plek blijkt na enige gewenning voor meer dan 80% 
geen groot probleem

� meer keuzevrijheid

‒ overstappen op flexplekken gaat vaak samen met andere 
vernieuwingen

� mogelijkheid om thuis te werken / werktijden aan te passen

‒ meer keuzevrijheid betekent vaak tevreden personeel



Flexplekken
voordelen 2

� meer kennisuitwisseling

‒ collega’s meer onderling contact / sociale contacten

� kunnen sneller op iets inspringen

� mensen over het algemeen veel vroeger op kantoor

Flexplekken
nadelen 1

� moeilijk om ideale aantal flexplekken te bepalen

‒ te weinig zijn, dan vindt niet iedereen een bureau

‒ te veel, dan heeft dat tot gevolg dat mensen nauwelijks van plek 
wisselen

� extra irritatie ontstaat als leidinggevenden wél vaste werkplekken 
hebben

� meest gehoorde klacht over flexwerken, is gebrek aan privacy

‒ vertrouwelijk informeren naar roddels over collega’s, nieuwtjes over 
fusie, …

‒ vertrouwelijke telefoongesprekken met klanten, …

Flexplekken
nadelen 2

� concentratie

‒ afleiding een andere veelgehoorde klacht op flexplekken

� in traditioneel kantoor is concentratie niet per se hoger dan in 
flexplekkantoor

� bereikbaarheid van collega’s

‒ lastiger om specifieke collega te vinden als niemand meer een vaste 
plek heeft

� mogelijke ICT problemen



Bedrijfsverhuizing 1

� goed werknemerschap

‒ werknemer moet positief reageren op redelijke voorstellen van 
werkgever die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het 
werk

� tenzij aanvaarding van dat voorstel in redelijkheid niet van werknemer 
kan worden gevergd

7:611 BW / Taxi Hofman-arrest

Bedrijfsverhuizing 2

� goed werkgeverschap

‒ verplicht werknemer werkzaamheden te laten uitoefen op nieuwe 
locatie

� als nieuwe locatie ver van oude locatie ligt: compensatieregeling

‒ werknemers (financieel) tegemoetkomen 

7:611 BW

Bedrijfsverhuizing 2

� verhuisvergoeding

� (tijdelijke) reiskostenvergoeding

� acceptabele reistijd

� (tijdelijk) reistijd = werktijd

� eerst tijdje proberen



Voordelen thuiswerken
werkgever

� kostenbesparing

� daling ziekteverzuim

� meer tevreden / vitaler

� stijging arbeidsproductiviteit

‒ beter gemotiveerde werknemers

� toename flexibiliteit

� positieve invloed op positie als werkgever op arbeidsmarkt

‒ hoge medewerkerstevredenheid

� minder kosten voor kantoorruimte door invoeren flexplekken

Voordelen thuiswerken
werknemer

� minder reistijd / reiskosten

� afstemming werk-privé

� betere concentratie / productiviteit

� kostenbesparing

� makkelijker te combineren met ziekte / handicap

� minder kinderopvang nodig (ouderdag/eerder thuis)

Voordelen thuiswerken
werkgever / werknemer

� minder tijdverlies door verkeersproblemen

� positieve bijdrage aan verkeersdrukte / CO2-uitstoot

� minder kantoorruimte nodig

� combinatie met re-integratie tijdens/na ziekteverzuim

� compensatie extra reistijd

‒ zakelijke verhuizing / fusie / overname



Nadelen thuiswerken
werkgever 1

� gezondheidsrisico

‒ arbeidsomstandigheden / arbeidstijden

� invoeringskosten ICT- en inrichtingskosten Arbo-wetgeving

� beveiligingsrisico’s

‒ toegang tot centraal netwerk

� kennisoverdracht door collega’s 

� informele contacten 

� betrokkenheid

Nadelen thuiswerken
werkgever 2

� aanpassing organisatie

� vormgeven nieuwe manier van leidinggeven

� lastiger om controle te houden op thuiswerkers

� bereikbaarheid werknemers (?)

� fiscale aspecten

Nadelen thuiswerken
werknemer

� isolement, minder spontane ontmoetingen en contacten met 
collega’s

� inrichting werkplek thuis is van onvoldoende kwaliteit

‒ technische mogelijkheden zijn onvoldoende

� grotere kans op stress door onduidelijke afspraken

‒ moet strak kunnen zelfroosteren en goed kunnen plannen

� vermenging werk/privé

‒ geen geregelde werktijden

� idee dat het negatief is voor carrière



Risico’s thuiswerken

� distantie

� vereenzaming

� conflicten rond evaluatie van (gemiste) targets

� ergonomische omstandigheden => RSI

� onvoldoende scheiding arbeid en rust 

‒ psycho-sociale arbeidsbelasting

� technostress

� aansprakelijkheid werkgever?

Invloed thuiswerken

� leidinggevenden moeten leren op basis van vertrouwen en prestaties 
te sturen

–minder vanuit controlerende rol

� medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid

� afdelingen gaan op andere manier samenwerken

� communicatie werknemer-manager / werknemer-collega’s

� betrokkenheid met organisatie / collega’s

� andere invulling zorgplicht 

Leidinggevende

� voorbeeldfunctie

� actief ondersteunen

‒ pas wanneer organisatie, leidinggevende en collega’s thuiswerken 
goedkeuren, gaan mensen er gebruik van maken

� leidinggevende is hier in bijzonder belangrijk, omdat deze beslist over 
carrière van werknemer



Geen discriminatie thuiswerkers

� recht op scholing

� gelijk beoordelen

� dezelfde loopbaankansen

� zelfde salaris

� zelfde secundaire arbeidsvoorwaarden

� gezondheid / veiligheid thuiswerkplek bewaken

� Arbowet / Arbeidstijdenwet van toepassing

Voorwaarden thuiswerken

� consequent thuiswerkbeleid

� meetbare productie

� juiste verhouding aanwezigheid kantoor/thuis

� heldere afspraken

� goede kosten-batenanalyse (inzicht in mogelijke effiencywinsten)

� aansluiting met personeelsbeleid

� goede arbeidsomstandigheden

� voldoende faciliteiten

� goede match thuiswerker/organisatiestructuur

Wie mag thuiswerken

� functiegroep 

‒ thuiswerken mogelijk?

‒ thuiswerken goed idee?

� individuele werknemer

‒ goed zelfstandig werken

‒ goed kunnen organiseren

‒ eigen grenzen kennen/kunnen aangeven

‒ kunnen omgaan met wisselende werktijden

‒ goed tegen weinig/geen sociale contacten kunnen

‒ thuissituatie



Geschikte functie thuiswerken
indicatie 1

� minimaal 20% taken heeft betrekking op invoeren / verwerken 
informatie

� deel van taken leidt tot meetbare output

‒ is te plannen

� deel van taken kan worden uitgevoerd zonder aanwezigheid van 
anderen

Geschikte functie thuiswerken
indicatie 2

� hoeveelheid verwachte/ onverwachte gebeurtenissen

‒ hoe meer dynamiek, des te minder geschikt

� gebruik moeten maken van locatiegebonden voorzieningen 

Geen geschikte functie thuiswerken

� functie is locatiegebonden

� bij uitoefening van functie wordt gewerkt met locatiegebonden
voorzieningen/fysieke middelen die niet mee naar huis genomen 
kunnen worden

� er gelden beveiligingseisen voor functie die thuiswerken onmogelijk 
maken 

‒ werken met documenten die gebouw niet uit mogen

‒ …



Oud / Nieuw

� krijgen opdrachten / voeren deze 
uit

� aanwezigheid wordt nauwgezet 
gecontroleerd

� verantwoordelijkheid voornamelijk 
bij manager

� stijl manager gebaseerd op controle

� werkt op ‘kantoor’

� strikte scheiding werk / privé

� zoveel mogelijk onafhankelijk / 
‘zelfstartend’

� grote mate van vrijheid

� verantwoordelijkheid 
voornamelijk bij werknemer

� stijl manager gebaseerd op 
vertrouwen

� werkt op plaats waar hij/zij is

� scheiding werk / privé 
vervaagt 

Praktijkdingetjes 

� kan leidinggevende medewerker verzoeken om naar kantoor te 
komen op thuiswerkdag?

‒ indien dienstbelang dit vraagt moet medewerker te allen tijden naar 
kantoor komen

� kunnen hiervoor gemaakte kosten (oppas) gedeclareerd worden? 

‒ kosten rond oppas voor kinderen kunnen niet worden vergoed

� thuiswerken is geen kinderopvang

� mogen “thuiswerkdagen” worden opgespaard?

‒ als in een week niet wordt thuisgewerkt, geeft dit geen recht om week 
erna 2 keer zo veel thuis te werken

Werkplek

� voldoen aan geldende arbowetgeving

‒ meubilair / verlichting / ventilatie

� werkzaamheden probleemloos kunnen uitvoeren

‒ niet voortdurend vertragingen / verstoringen

� beheersbare kosten

� goed beveiligd

‒ fysiek / digitaal

� computer / andere apparatuur



Telewerken
aandachtspunten

� werken buiten kantooruren

‒ helpdesk aanwezig

‒ applicatie beschikbaar (onderhoud?)

� ongeautoriseerde fysieke toegang

‒ diefstal, verlies, meekijken

� authenticatie op basis van meerdere factoren

� autorisatie

‒ telewerkers beperktere toegang dan op kantoor

� tijdig intrekken bevoegdheden bij uitdiensttreding

Computer beveiliging thuis

� installeren door expert

‒ automatische updates / beveiligingssoftware

� geactiveerde firewall

� regelmatige check door systeembeheerder / 
automatiseringsdeskundige

� beveiligd met gebruikersnaam / wachtwoord

� data (extra) versleutelen

� goede instructies

Belangrijke kenmerken van het Nieuwe Werken - 1

� aansturing van medewerkers wordt meer gebaseerd op vertrouwen 
en vindt minder vanuit control plaats

‒ vraagt om anders sturen en leidinggeven en ‘Projectmanager Nieuwe 
Stijl’

� sturing op resultaat in plaats van aanwezigheid
‒ door flexibel en op afstand te werken is eigenlijk alleen output van 

medewerkers meetbaar
� input (bijvoorbeeld aantal gewerkte uren) is veel minder zichtbaar

� meer vrijheden voor medewerkers om werk qua tijden, locatie en 
werkwijze in te vullen op manier die hen zelf het meest geschikt lijkt

‒ betekent dus ook minder procedures en regels rondom arbeid



Belangrijke kenmerken van het Nieuwe Werken - 2

� ondersteunende faciliteiten om Het Nieuwe Werken mogelijk te 
maken

‒ valt te denken aan ICT toepassingen, flexplekken en 
(tele)communicatiemiddelen

Valkuilen en knelpunten in de praktijk - 1

� managers hebben moeite hun op controle gerichte stijl los te laten

‒ leidinggeven op afstand wekt bij sommige managers angst dat 
medewerkers er buiten hun zicht de kantjes vanaf lopen

� Het Nieuwe Werken is (technisch) al hele tijd mogelijk

‒ voordat we daadwerkelijk op andere manier gaan organiseren en 
samenwerken is eerst andere mindset nodig

� paradigmashift bij zowel managers als professionals

� fysieke barrières

‒ geografische afstand en verschillende tijdzones

� gaan vaak gepaard met technische tekortkomingen

Valkuilen en knelpunten in de praktijk - 2

� sociaal-culturele drempels
‒ sterk hiërarchische organisatie

� ineffectieve incentives (prikkels/drijfveren), die niet de juiste mensen 
aanzetten tot actie
‒ men mist gesprekje bij koffiezetapparaat

� contextuele barrière
‒ gaat om afstemmen en begrijpen van kennis die afkomstig is van 

collega’s met andere disciplines, niveaus en specialismen
� uitwisseling van kennis tussen afdelingen of divisies van organisaties

‒ iedereen praat en denkt in zijn eigen ‘taal’ over onderwerp

‒ kortsluiting op dit vlak maakt het soms moeilijk om adviezen toe te passen



Valkuilen en knelpunten in de praktijk - 3

� tijdgebrek

‒ kenniswerkers hebben vaak domweg tijd niet om hun inzichten 
voortdurend te delen

� maak eerst duidelijk wie medewerkers in je organisatie over welke 
onderwerpen kunnen raadplegen

‒ soms zul je beslissingsbevoegdheden moeten verhelderen of bevoegdheden 
opnieuw moeten definiëren, om beroep op specifieke kenniswerkers te 
verminderen en dat op anderen te vergroten

HNW en vernieuwing van de organisatie - 1

� om grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid lager in 
organisatie te beleggen zijn aanpassingen in organisatieontwerp en 
wijze van sturing belangrijk

‒ opkomst van nieuwe media vergemakkelijkt dit proces

� platter, minder controles en regels

‒ meer ruimte voor zelfsturing

� sturing wordt beperkter maar op dat beperkte gebied duidelijker en 
strakker

‒ spannningsbalans tussen zelforganisatie en sturing wordt aldus sterker 
geprofileerd

HNW en vernieuwing van de organisatie - 2

� medewerkers nemen verantwoordelijkheid om optimale bijdrage te 
leveren aan organisatieresultaten

‒ potentiële talenten worden beter benut

� medewerkers zetten zich gemotiveerd in om waarde te creëren voor 
klanten

� creatieve oplossingen worden verzonnen voor oude en nieuwe 
problemen

‒ er is innovatiedrang



Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang - 1

� managers moeten zich aanpassen aan nieuw werkplekmodel

‒ vraagt andere stijl van werken en leidinggeven

� succesvol managen en ondersteunen van telewerkers is van cruciaal 
belang

‒ managers moeten leren hoe zij productiviteit van hun mensen kunnen 
maximaliseren wanneer zij hun werknemers niet meer dagelijks op 
kantoor tegen het lijf lopen

Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang - 2

� maak plan

‒ zorg voor heldere visie op nieuwe werkplekbenadering

� duidelijke targets / voordelen voor individu, team en organisatie

� bepaal doelstellingen

‒ voer managementprogramma in dat uitgaat van behalen van resultaten

� managers in staat stelt eenvoudig gewenste en behaalde objectieven van 
virtuele team vast te stellen

� begrijp hoe uw medewerkers werken

‒ gestructureerd of juist niet / welke interactie is er nodig /  met wie 
moet er worden samengewerkt / wordt er zelfstandig gewerkt

Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang - 3

� zorg voor regelmatige communicatiemomenten

‒ geef goede voorbeeld door met regelmaat vergaderingen in te plannen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van meest efficiënte 
communicatiemiddelen

� maak bijvoorbeeld gebruik van audioconferencing voor algemene 
business updates, videoconferencing voor introductie van nieuwe 
producten of processen en persoonlijke ontmoetingen voor trainingen of 
vergaderingen in kader van business planning



Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang - 4

� bied mobiele werknemers professionele werkplek

‒ zorg dat mobiele werknemers toegang hebben tot professionele 
werkplekken (werkruimte / vergaderruimte) wanneer zij die nodig hebben

� bewaak bedrijfscultuur

‒ moedig intern kameraadschap aan door momenten te creëren waar 
collega’s elkaar formeel en informeel kunnen ontmoeten en bovendien 
netwerken kunnen creëren met andere professionals

� moedig feedback aan

‒ luister goed naar behoeften en moeilijkheden van werknemers op vlak 
van telewerken

Het nieuwe leidinggeven - 1

� ruimte geven aan medewerkers

‒ durven delegeren en loslaten

‒ duidelijk zijn over resultaten die bereikt moeten worden

‒ stellen van kaders

‒ monitoren van output/outcome

Het nieuwe leidinggeven - 2

� gericht op stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel van 
medewerkers

‒ laten blijken dat u vertrouwen heeft in kwaliteiten van uw mensen door 
hun input serieus te nemen

‒ betrek ze actief bij ontwikkelen van initiatieven

‒ doe beroep op hun expertise en ondernemerschap

� geven van feedback

‒ zowel positieve zaken als aandachtspunten

� prikkel medewerkers

� laat waardering blijken met geven van complimenten



Het nieuwe leidinggeven - 3

� stellen van juiste vragen

‒ vooral (coachende) vragen die beroep doen op probleemoplossend 
vermogen en zelfstandigheid van medewerkers

� prestatiegericht coachen

� oog hebben voor samenwerking en resultaatgerichtheid in team

� sturen op output en voortgang

‒ eenduidig en gefocust op wat u belangrijk vindt

� er voor zorgen dat u weet wat uitvoerende professionals bezig houdt

‒ directe contact is nog altijd beste bron

Nieuwe Wereld van het Werk - 1

� heeft medewerker meer bevoegdheden en minder sturing 

‒ meer ondernemend gedrag en aanverwante competenties

� verschuift (start)kwalificatie van medewerker van opleiden (vakkennis 
en competenties) naar Bildung breed inzicht in toegevoegde waarde 
voor klanten, resultaten en samenhang daartussen

� verschuift norm voor belonen en presteren van takengericht naar 
resultaatgericht 

‒ van aanwezig zijn en aantallen naar waarde toevoegen en outcome

� zorgen niet prestaties en anciënniteit voor promotie en bevordering

‒ maar aanwezige en (aan)getoonde talent

Nieuwe Wereld van het Werk - 2

� belonen en waarderen we niet vanwege anciënniteit en hiërarchie
‒ maar op basis van (individuele en team) bijdragen en resultaten

� denken we serieus na over management-, staf- en steunstructuren
‒ procesteams met hoge verantwoording op sturing en 

voortgangsbewaking

� gaan we van turven en vinken op aantallen naar leiden naar 
resultaten 

‒ geen output maar outcome

� stappen we over van sec competenties naar opstelsom van werkwijze 
/ resultaten / kennis / competenties (rolportfolio’s)



Route

� cultuur

� ambitie

� soort werkzaamheden

� wijze waarop werk is georganiseerd

Duurzaam Zelfredzaam Personeel
DZP-ers

� arbeidsverhoudingen waarin enerzijds ondernemingen moeten 
accepteren dat zij minder directe invloed hebben op uitvoering van 
het werk en meer moeten afrekenen op resultaat en waarin 
anderzijds werknemers meer hun eigen werk en tijdgebruik moeten 
gaan ‘managen’

–aard van die nieuwe arbeidsverhoudingen stelt daarmee deels nieuwe 
eisen aan competenties van arbeidsmarktparticipanten

mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl
facebook.com/jwinfotainment


