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Synopsis 

De Nationale Nieuwe werken Barometer is een instrument waarmee organisaties op macroniveau de 

overwegingen, de gekozen aanpak en de ervaren effecten van invoering van HNW op hun organisatie kunnen 

vergelijken met andere organisaties (de markt). Organisaties hebben hier behoefte aan omdat zij hiermee inzicht 

krijgen in het volwassenheidsniveau van hun organisatie op het gebied van HNW en het hen kan helpen de rationale 

om HNW veranderingen door te voeren in hun organisatie te onderbouwen. Dit deliverable beschrijft de opzet van de 

HNW Barometer en de resultaten van de meting in 2010. 

 

Over ProWork 

Hoe haal je het beste uit mensen en organisaties en hoe kunnen andere werkvormen, werkstijlen en 

werkomgevingen daarbij helpen? ProWork is een publiek-privaat innovatieproject gericht op performance 

verbetering door @nders werken. ProWork ontwikkelt kennis, instrumenten en concepten en valideert 

innovatieve oplossingen rond de thema‟s samenwerken op afstand, persoonlijke effectiviteit en 

collectieve intelligentie. Het project loopt van juli 2010 t/m december 2011. ProWork wordt financieel 

mede mogelijk gemaakt door het Service Innovatie & ICT programma (SII) van AgentschapNL. Voor 

meer informatie over het project zie www.futureworkspaces.nl  

  

http://www.futureworkspaces.nl/
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING VOOR HNW BAROMETER ONTWIKKELING 

 

Er bestaat nog geen praktisch hanteerbaar instrumentarium waarmee organisaties op macroniveau de 

overwegingen, de gekozen aanpak en de ervaren effecten van invoering van HNW op hun organisatie kunnen 

vergelijken met andere organisaties (de markt). Organisaties hebben hier behoefte aan omdat zij hiermee inzicht 

krijgen in het volwassenheidsniveau van hun organisatie op het gebied van HNW en het hen kan helpen de rationale 

om HNW veranderingen door te voeren in hun organisatie te onderbouwen. 

Specifiek wordt antwoord gezocht op de volgende (onderzoeks)vragen: 

 

1) Hoe staan Nederlandse bedrijven tegenover HNW? In hoeverre voelen ze de noodzaak (en zijn ze van 

plan om) iets te gaan doen met HNW? Binnen welke termijn? / Indien ze al bezig zijn: hoe lang al? 

2) Wat zijn de motivaties / business drivers om (eventueel) aan de slag te gaan met HNW (zgn. teller- en 

noemereffecten)? 

3) In welke vorm is men bezig / gaat men aan de slag met HNW (op 3 dimensies van HNW die over het 

algemeen worden gehanteerd, namelijk fysiek, virtueel en mentaal)? 

4) Op welke schaal gebeurt dit? Is het een „formeel‟ HNW initiatief? / Wie zijn er betrokken (het top 

management team, projectteam, ondernemingsraad...)? 

5) Welke obstakels komt men tegen bij het invoeren van HNW? 

6) Hoe meet men het succes van HNW initiatieven? 

  

1.2 DOELSTELLING VAN DE TAAK 

 

Doel van de taak is om een praktisch hanteerbare HNW barometer voor een brede bedrijvendoelgroep binnen 

Nederland te ontwikkelen en vervolgens hiermee: 

1) Bepalen van mate van „HNW maturity’ van NL organisaties; 

2) Vaststellen hoe verschillende dimensies van HNW (Mentaal, Virtueel, Fysiek) zijn ontwikkeld: op 

welk niveau bevindt men zich?; 

3) Vaststellen effect van HNW op People-Planet-Profit (performance dimensies). 

 

1.3 AANPAK 

 

Er is gekozen voor een incrementele aanpak waarbij de barometer wordt ontwikkeld in twee iteraties. In de eerste 

iteratie wordt een web-tool ontwikkeld, die online is in te vullen door respondenten. Feedback op de resultaten 

gebeurt off-line. Bij voldoende belangstelling vanuit de markt om de barometer in te vullen en de gebleken waarde 

van de daarbij behorende database zal worden bekeken hoe de barometer uitgebreid kan worden in twee richtingen: 
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1. ontwikkeling van de barometer op meso-niveau en verfijning van de vragenlijst 

2. mogelijk maken van on-line feedback en benchmarking 

 

De taak kent in deze aanpak de volgende activiteiten: 

Binnen fase 1 van ProWork: 

1) Definitie scope HNW barometer 

2) Ontwikkelen conceptuele model en vragenlijst 

3) Vastleggen model en vragenlijst in webomgeving (on-line survey) 

4) Pre-test van de online tool 

5) Brede campagne om aandacht te vestigen op het tool 

6) Analyse van de data 

7) Vastleggen resultaten 

8) Plan fase 2 

 

Voorzien voor fase 2 van ProWork 

1) Herhalen campagne 

2) Uitbouwen Barometer (tweede iteratie) 

 

 

 



PROWORK DELIVERABLE 2.1.1 7 

2 Ontwerp van de HNW barometer 

 

2.1 ONTWERPCRITERIA 

 

In de ontwikkeling van de HNW barometer zijn de volgende criteria gehanteerd 

1) De vragenlijst dient binnen 15 minuten ingevuld te kunnen worden. Nadeel: beperkte ruimte voor drill-

down. 

2) De vragenlijst dient te worden voorgelegd aan een „geïnformeerde vertegenwoordiger‟ van de 

organisatie op directieniveau. Nadeel:  deze vertegenwoordiger kan een specifieke achtergrond in of 

affiniteit met IT, HR of Facilities hebben, hetgeen de resultaten kan beïnvloeden.  

3) Invullers worden alleen voor hen relevante vragen gesteld. De vragenlijst moet dan ook routering 

bevatten. 

4) De ingevulde vragenlijst moet data opleveren waarmee een organisatieprofiel (karakterisatie) kan 

worden opgesteld. Het opgestelde profiel kan gebruikt worden om aanbevelingen terug te koppelen; Het 

opgestelde profiel kan gebruikt worden voor benchmarking. 

 

2.2 OPZET VAN DE BAROMETER 

 

De barometer is opgedeeld in drie clusters van vragen (A,B en C) 

 Cluster A heeft betrekking op organisaties die HNW willen gaan implementeren 

 Cluster B heef betrekking op organisaties die bezig zijn met het implementeren van HNW  

 Cluster C heeft betrekking op organisaties die expliciet HNW niet willen gaan implementeren 

 Cluster D heeft betrekking op organisaties die zich momenteel oriënteren op HNW 

 

De volledige vragenlijst is bijgevoegd in Bijlage 1. 

 

2.3 USER INTERFACE 

 

De vragenlijst is ontwikkeld door de RSM in het GlobalPark survey tool en wordt via de websites van de RSM, Novay 

en ECP-EPN.NL ontsloten. De startpagina van de survey ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 



RSM / NOVAY 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROWORK DELIVERABLE 2.1.1 9 

3 Resultaten HNW Barometer 

2010 

3.1 INLEIDING 

De Nationale Nieuwe Werken Barometer 2010 was vanaf 9 November 2010 tot 7 Maart 2011 beschikbaar.  De 

barometer werd gelanceerd tijdens de nationale actieweek Het Nieuwe Werken Doe je Zelf 

(http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/). In deze looptijd van vier maanden heeft de barometer veel aandacht 

gekregen via social media (Twitter, LinkedIn) en verschillende websites, waaronder: 

 ManagersOnline
1
 

 OverHetNieuweWerken
2
 

 Telewerkforum
3
 

  Intermediair
4
 

  IT Executive
5
 

 HNW-InBedrijf
6
 

 FactoMagazine
7
 

 

De startpagina van de barometer (met daarop het doel van de barometer, de beoogde doelgroep etc.) is in deze 

periode 1,050 maal bezocht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een sample van 102 unieke organisaties die de barometer 

hebben ingevuld. De personen die dit namens de organisaties hebben gedaan variëren qua functie, al is dit meestal 

een beleidsmedewerker (17%) of iemand van het hoger management (30%) of projectmanagement (23%). 

 

3.2 BESCHRIJVING SAMPLE VAN ORGANISATIES DIE HEBBEN DEELGENOMEN 

De organisaties die hebben gereageerd zijn op meerdere vlakken erg divers. Er is een redelijke spreiding qua 

organisatiegrootte (zie figuur 1) en sector. Dit zorgt ervoor dat we een uitgebreid beeld krijgen van de staat van Het 

Nieuwe Werken (HNW) bij zoveel mogelijk verschillende organisaties in Nederland. Het merendeel van de 

organisaties is actief in de zakelijke dienstverlening (17%), onderwijs en onderzoek (14%), of overheidssector (14%).  

 

 

                                                           

1
 http://www.managersonline.nl/nieuws/10363/nationale-nieuwe-werken-barometer-van-start.html 

2
 http://overhetnieuwewerken.nl/nieuws/rsm-introduceert-nationale-nieuwe-werken-barometer 

3
 http://www.telewerkforum.nl/files/Pers/persbericht%20rsm-

novay%20nationale%20nieuwe%20werken%20barometer%20versie%2005112010.pdf 

4
 http://www.intermediairpw.nl/artikel/vakinformatie/205679/nationale-nieuwe-werken-barometer-van-start.htm 

5
 http://www.it-executive.nl/headlines/headline/nationale_nieuwe_werken_barometer_gelanceerd/ 

6
 http://www.hnw-inbedrijf.nl/nieuws/nationale-nieuwe-werken-barometer.1388.html 

7
 http://www.factomagazine.nl/dossier.aspx?m=detail&id=44084&dossierid=40417 

http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/
http://www.managersonline.nl/nieuws/10363/nationale-nieuwe-werken-barometer-van-start.html
http://overhetnieuwewerken.nl/nieuws/rsm-introduceert-nationale-nieuwe-werken-barometer
http://www.telewerkforum.nl/files/Pers/persbericht%20rsm-novay%20nationale%20nieuwe%20werken%20barometer%20versie%2005112010.pdf
http://www.telewerkforum.nl/files/Pers/persbericht%20rsm-novay%20nationale%20nieuwe%20werken%20barometer%20versie%2005112010.pdf
http://www.intermediairpw.nl/artikel/vakinformatie/205679/nationale-nieuwe-werken-barometer-van-start.htm
http://www.it-executive.nl/headlines/headline/nationale_nieuwe_werken_barometer_gelanceerd/
http://www.hnw-inbedrijf.nl/nieuws/nationale-nieuwe-werken-barometer.1388.html
http://www.factomagazine.nl/dossier.aspx?m=detail&id=44084&dossierid=40417
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Figuur 1 - Verdeling organisatiegrootte 

 

De organisaties toonden tevens een nette spreiding ten aanzien van de fase van HNW waarin ze verkeren.  Zo‟n 

30% van de organisaties oriënteert zich nog op HNW, terwijl 35% heeft besloten of op het punt staat om (aspecten 

van) HNW te implementeren en 34% dit reeds heeft gedaan. Slechts één organisatie heeft te kennen gegeven dat er 

bewust is gekozen om HNW (op dit moment) niet te implementeren. Organisatiegrootte heeft geen invloed op de 

genoemde spreiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 2 - Verdeling HNW fases 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROWORK DELIVERABLE 2.1.1 11 

3.3 ANALYSE VAN ORGANISATIES DIE ZICH ORIËNTEREN OP HNW 

 

Voor organisaties die zich nog oriënteren ten aanzien van HNW vinden we de volgende resultaten:: 

 Deze organisaties weten nog onvoldoende wat HNW inhoudt en/of wat het oplevert (55% mee eens, 19% 

mee oneens); 

 Voor deze organisaties lijkt het noodzakelijk om op termijn HNW te implementeren (61% mee eens, 13% 

oneens). Het grootste deel van de bedrijven acht een implementatie binnen twee jaar noodzakelijk (87%). 

Een kleine 3% verwacht een implementatie tussen 3 en 5 jaar noodzakelijk, terwijl 10% verwacht dat dit pas 

over meer dan 5 jaar zal zijn;  

 Deze organisaties geven aan dat de veranderbereidheid van hun managers niet erg groot is; dit is het geval 

bij 48% van de organisaties. Slechts 26% van de organisaties geeft aan dat dit wel het geval is. Met de 

veranderbereidheid van de medewerkers is het beter gesteld: 36% van de organisaties geeft aan dat deze 

groot is, tegenover 29% die aangeeft dat deze niet groot is; 

 Deze organisaties zijn qua IT voorzieningen nog niet allemaal ingespeeld op HNW. Zo‟n 45% van de 

organisaties geeft aan dat ze IT voorzieningen hebben die het makkelijk maken om plaats- en 

tijdonafhankelijk te werken. Hier staat tegenover dat dit nog niet het geval is bij 32% van de organisaties. 

 Deze organisaties rekenen over het algemeen hun medewerkers af op afgesproken resultaten (58%). 

Slechts 19% geeft aan dat dit momenteel niet gebeurt (of niet mogelijk is). Een soortgelijke verdeling is 

zichtbaar ten aanzien van medewerkers die zelf hun werk willen en kunnen organiseren: dit is in 55% van de 

organisaties het geval, tegenover 19% waar dit niet het geval is; 

 Deze organisaties zijn verdeeld voor wat betreft de gehechtheid van medewerkers aan een vaste werkplek: 

dit is het geval bij 40% van de organisaties, tegenover 30% waar dit niet het geval is; 

 Hebben volgens eigen zeggen medewerkers in dienst die zich in het algemeen niet bewust zijn van de 

impact die zij hebben op het milieu. Slechts 10% van de organisaties gaf aan dat dit wel het geval was; 55% 

kon zich hier niet in vinden; 

 Deze organisaties zien het meeste in een bottom-up aanpak ten aanzien van HNW (65%), waarbij de 

implementatie bestaat uit losse initiatieven die binnen de organisatie ontstaan. Slechts 35% ziet meer in een 

„big bang‟ / top-down aanpak, waarbij HNW integraal wordt ingevoerd. Dit betekent ook dat het gros van de 

organisaties de implementatie van HNW zou willen zien als een ontdekkingsreis met een open einde (71%), 

en niet als een uitgestippelde reis met een duidelijke bestemming (29%)
8
; 

 Deze organisaties beschouwen de volgende vijf (mogelijke) effecten van HNW als het meest belangrijk: 

1.  het verhogen van de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid (66%), 

2.  het verhogen van de productiviteit c.q. prestaties van de medewerkers (33%) 

3.  het verbeteren van het welzijn en het werk/privé balans van de medewerkers (33%);  

4. het besparen op huisvesting (gerelateerde) kosten (33%);  

                                                           

8
 Dit correspondeert met de uitersten “Laat het organisch ontstaan” c.q. “Zet mensen in beweging” en de tussenvorm 

“Samen op reis”. Zie Ruud Baane, Patrick Houtkamp, Marcel Knotter (2010) Het nieuwe werken ontrafeld - Over 

bricks, bytes & behavior, pag. 117-120 
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5. het verbeteren van het werkgeversimago (30%).  

Van de gekozen effecten was bij benadering 23% van alle keuzes gericht op kostenreductie 

(noemereffecten), terwijl 77% gericht was op andere / „zachtere‟ effecten (tellereffecten).  

 

3.4 ANALYSE VAN ORGANISATIES DIE HNW GAAN IMPLEMENTEREN 

 

Organisaties die op het punt staan om (aspecten van) HNW te implementeren: 

 Geven aan dat HNW op de agenda is gezet door het algemeen management (55%) of de HR afdeling van 

de organisatie (16%). Enkele organisaties geven aan dat het een gemeenschappelijk initiatief is (eventueel 

in overleg met de Raad van Bestuur), of dat het direct vanuit de medewerkers op de agenda terecht is 

gekomen (6%); 

 Betrokken tot dusverre gemiddeld vijf partijen bij hun traject rondom HNW. De vijf partijen die het meest 

werden betrokken zijn respectievelijk:  

1.  de HR afdeling van de organisatie (83%); 

2.  algemeen management (80%); 

3.  de IT afdeling van de organisatie (80%);  

4.  de facilities afdeling van de organisatie (55%); 

5.  de medewerkers van de organisatie (49%); 

 Maken vaak gebruik van een extern onderzoek- of adviesbureau om het traject rondom HNW te begeleiden 

(50%). In 33% van deze gevallen betreft het een facilities adviesbureau; 

 Geloven of vermoeden wel dat HNW bij kan dragen aan het succes van de organisatie, maar vereisen toch 

een business case. In 39% van de organisaties moet dit een specifieke en duidelijk uitgewerkte business 

case zijn, terwijl in een evenredige 39% een globale business case met afspraken op hoofdlijnen voldoende 

is. In 11% van de organisaties moet het management erg overtuigd worden van de toegevoegde waarde 

van HNW en is er dan ook een specifieke en duidelijk uitgewerkte business case nodig. Het management 

van de overige 11% van de organisaties is zo stellig overtuigd van een bijdrage aan duurzame 

succesontwikkeling dat een specifieke business case niet nodig wordt geacht; 

 Kiezen voor een bottom-up aanpak ten aanzien van HNW (64%), waarbij de implementatie bestaat uit losse 

initiatieven die binnen de organisatie ontstaan. Slechts 36% kiest voor een „big bang‟ / top-down aanpak, 

waarbij HNW integraal wordt ingevoerd. Dit betekent ook dat het gros van de organisaties de implementatie 

van HNW ziet als een ontdekkingsreis met een open einde (72%), en niet als een uitgestippelde reis met 

een duidelijke bestemming (28%); 

 Zullen op korte termijn de verwachte implementatie van HNW doorvoeren: voor 25% van de organisaties zal 

dit nog binnen het jaar zijn, 64% verwacht dit binnen 1 en 2 jaar te zullen doen. Slechts 11%  denkt hier 3 tot 

5 jaar voor nodig te hebben; 

 Beschouwen de volgende vijf (mogelijke) effecten van HNW als het meest belangrijk voor hun 

implementatie: 

1. het verbeteren van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers (56%) 

2. het verhogen van de productiviteit c.q. prestaties van de medewerkers (53%); 
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3.  het verbeteren van het werkgeversimago (53%);  

4. het verhogen van de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid (47%); 

5.  het besparen op huisvesting (gerelateerde) kosten (39%).  

Van de gekozen effecten was bij benadering 17% van alle keuzes gericht op kostenreductie 

(noemereffecten), terwijl 83% gericht was op andere / „zachtere‟ effecten (tellereffecten); 

 Scoren op dit moment slecht op de fysieke component van HNW: gemiddeld scoren de organisaties een 

3,7 (op een 10 punten schaal). De actieve ondersteuning van thuiswerken scoort het beste, met gemiddeld 

een 5. De werklocatie is echter nog maar weinig flexibel, wordt niet echt als inspirerend gezien en is niet 

gericht op het bevorderen van samenwerking. Ook zijn de kantoorpanden nauwelijks duurzaam ingericht en 

worden er amper (e-werk) faciliteiten in de buurt van de medewerker ondersteund of vergoed; 

 Scoren een onvoldoende voor wat betreft het virtuele component van HNW: gemiddeld scoren de 

organisaties een 4,7 (op een 10 punten schaal). Er zijn meestal nog geen IT voorzieningen aanwezig die 

medewerkers in staat stellen om altijd en overal (samen) te werken en informatie die benodigd is voor het 

werk is niet overal digitaal beschikbaar. Ook worden medewerkers geacht om zich aan te passen aan de IT 

voorzieningen die binnen de organisatie worden gebruikt en zijn technologieën zoals (micro)blogging en 

wiki‟s nog geen gemeengoed; 

 Scoren een nipte voldoende voor wat betreft de mentale component van HNW: gemiddeld scoren de 

organisaties een 5,5 (op een 10 punten schaal). Qua openheid staan de organisaties er het beste voor: 

openheid in het dagelijks werk wordt gestimuleerd en ook het top management team van de organisaties 

staat doorgaans open voor initiatieven vanuit de medewerkers. Daarentegen staat echter dat medewerkers 

nog vaak worden vastgepind op strikt gedefinieerde rollen en taakomschrijvingen en dat de autonomie en 

vrijheid van de medewerkers nog erg beperkt is. Er wordt dan ook aangegeven dat de organisaties nog 

moeite hebben met het vinden van een goede balans tussen wederzijds vertrouwen en controle van de 

medewerkers, en dat het management nog vaak als dirigerend wordt gezien (in plaats van faciliterend); 

 Zijn gemiddeld vijf verschillende soorten obstakels tegengekomen in aanloop naar hun implementatie van 

Het Nieuwe Werken. De vijf meest voorkomende obstakels zijn: 

1. het hebben van een managementstijl die niet past bij HNW (55%); 

2. managers en/of medewerkers zijn bang om hun vaste werkplek kwijt te raken (53%); 

3. de organisatiecultuur past niet bij HNW (42%);  

4. de fysieke werkomgeving is ontoereikend / niet toegerust op HNW (36%); 

5. er zijn onvoldoende voorzieningen (zoals mobiele apparaten of meubilair) om de medewerkers te 

ondersteunen bij HNW (33%) & er is onder de managers/medewerkers veel weerstand tegen de 

verandering (33%). 

 

3.5 ANALYSE VAN ORGANISATIES DIE (ASPECTEN VAN) HNW HEBBEN GEÏMPLEMENTEERD 

 

Organisaties die (aspecten van) Het Nieuwe Werken hebben geïmplementeerd: 

 Geven aan dat HNW op de agenda is gezet door het algemeen management (53%), de Facilities afdeling 

(14%) of de HR afdeling van de organisatie (10%). Overige partijen worden slechts incidenteel gemeld; 
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 Betrokken gemiddeld vier tot vijf partijen bij hun traject rondom HNW. De vijf partijen die het meest werden 

betrokken zijn respectievelijk:  

1.  het algemeen management (86%);  

2. de IT afdeling van de organisatie (83%); 

3. de medewerkers van de organisatie (63%);  

4. de HR afdeling van de organisatie (54%);  

5. de facilities afdeling van de organisatie (51%); 

 Maakten amper gebruik van externe onderzoek- of adviesbureaus om het traject rondom HNW te 

begeleiden (7%).  In 55% van deze gevallen betrof het een extern (particulier) onderzoeksbureau; 

 Geloofden zo stellig in de bijdrage van HNW aan duurzame succesontwikkeling dat er geen specifieke 

business case nodig was voor implementatie (51%). Voor 17% van de organisaties was er slechts een 

globale business case met afspraken op hoofdlijnen nodig, en voor 23% was er een specifieke en duidelijk 

uitgewerkte business case nodig (ondanks het geloof dat HNW bij zou dragen aan het succes van de 

organisatie). In slechts 9% van de organisaties moest het management erg overtuigd worden en was er een 

specifieke en duidelijk uitgewerkte business case nodig voor implementatie; 

 Kozen voor een bottom-up aanpak ten aanzien van HNW (69%), waarbij de implementatie bestond uit losse 

initiatieven die binnen de organisatie ontstonden. Slechts 31% koos voor een „big bang‟ / top-down aanpak, 

waarbij HNW integraal werd ingevoerd. Dit betekende echter niet dat men de implementatie van HNW ook 

direct zag als een ontdekkingsreis: dit was slechts het geval voor 57% van de organisaties. Dit betekent dat 

43% van de organisaties de implementatie zag als een uitgestippelde reis met een duidelijke bestemming; 

 Hebben de implementatie doorgaans al enkele jaren geleden ingevoerd. In 34% van de organisaties is dit 

zelfs al meer dan 5 jaar geleden gebeurd. Een kleine 43% geeft aan dit 1 a 2 jaar geleden te hebben 

gedaan, voor nog eens 17% van de organisaties is het meer dan 2 maar minder dan 5 jaar geleden. Slechts 

een kleine 6% heeft HNW het afgelopen jaar ingevoerd;  

 Verwachtten ten tijde van de implementatie hoofdzakelijk dat de volgende vijf (mogelijke) effecten van HNW 

gerealiseerd zouden worden:  

1. het verbeteren van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers (54%);  

2. het verbeteren van het werkgeversimago (49%); 

3. het verhogen van de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid (49%);  

4. het verhogen van de productiviteit c.q. prestaties van de medewerkers (40%);  

5. het besparen op huisvesting (gerelateerde) kosten (40%).  

Van de gekozen effecten was bij benadering 17% van alle keuzes gericht op kostenreductie 

(noemereffecten), terwijl 83% gericht was op andere / „zachtere‟ effecten (tellereffecten); 

 Beschouwen de volgende vijf (mogelijke) effecten van HNW als het meest belangrijk voor hun 

implementatie:  

1. het verbeteren van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers (56%) 

2. het verhogen van de productiviteit c.q. prestaties van de medewerkers (53%); 

3. het verbeteren van het werkgeversimago (53%);  

4. het verhogen van de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid (47%); 
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5. het besparen op huisvestings (gerelateerde) kosten (39%).  

Van de gekozen effecten was bij benadering 21% van alle keuzes gericht op kostenreductie 

(noemereffecten), terwijl 79% gericht was op andere / „zachtere‟ effecten (tellereffecten); 

 Hebben gemiddeld drie verschillende factoren gemeten of in de gaten gehouden in het kader van HNW. De 

vijf factoren die het vaakst zijn gemeten betreffen: 

1. de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid van „Nieuwe Werkers‟ (49%);  

2. huisvesting (gerelateerde) kosten (31%);  

3. de klanttevredenheid (31%);  

4. het welzijn en de werk/privé balans van „Nieuwe Werkers‟ (26%);  

5. ziekteverzuim en/of verloop (20%), en de communicatie / samenwerking binnen de organisatie 

(20%); 

 Realiseren lang niet altijd alle effecten die in de eerste instantie verwacht werden. Over het algemeen zijn 

de volgende vijf effecten het vaakst gerealiseerd: 

1. het verbeteren van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers (58%);  

2.  een verhoogde flexibiliteit van de organisatie (45%); 

3. het verhogen van de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid (42%);  

4. een besparing van de huisvesting (gerelateerde) kosten (36%);  

5. het verbeteren van het werkgeversimago (33%). 

 Van de gerealiseerde effecten was bij benadering 27% gerelateerd aan kostenreductie (noemereffecten), 

terwijl 73% gericht was op andere / „zachtere‟ effecten (tellereffecten); 

 Scoren op dit moment net een voldoende op de fysieke component van HNW: gemiddeld scoren de 

organisaties een 6,0 (op een 10 punten schaal). De kantooromgeving is nog niet erg inspirerend, maar 

bevordert wel de samenwerking en is flexibel ingericht met verschillende werkomgevingen die aansluiten bij 

de werkactiviteiten. Ook worden thuiswerkers actief ondersteund. Daar staat tegenover dat de balans tussen 

beschikbare en benodigde werkplekken nog niet optimaal is, en dat e-werk faciliteiten in de buurt van de 

medewerker amper worden ondersteund of vergoed. Ook zijn de kantoorpanden nog amper duurzaam 

ingericht; 

 Scoren op dit moment net een voldoende op de virtuele component van HNW; gemiddeld scoren de 

organisaties een 6,1 (op een 10 punten schaal). Zo heeft men wel de beschikking over de verschillende IT 

voorzieningen die medewerkers in staat stellen om altijd en overal (samen) te werken en wordt informatie 

die de medewerkers nodig hebben voor hun werk digitaal beschikbaar gesteld. Nadeel is wel dat 

medewerkers worden geacht om zich zoveel mogelijk aan te passen aan de IT voorzieningen en 

programmatuur die binnen de organisatie wordt gebruikt. Het gebruik van technologieën als (micro)blogging 

en wiki‟s en het openlijk delen van kennis en informatie scoort nog slechts een krappe voldoende; 

 Scoren een voldoende voor wat betreft de culturele component van HNW: gemiddeld scoren de 

organisaties een 6,5 (op een 10 punten schaal). Vooral wat betreft resultaatsturing en autonomie van de 

medewerker wordt er een goede voldoende gescoord. Daar staat tegenover dat het management vaak nog 

dirigerend (in plaats van faciliterend) optreedt en de balans tussen wederzijds vertrouwen en controle van 

de medewerkers nog verbeterd kan worden. Ook wordt er nog slechts in beperkte mate informatie gedeeld 
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over fouten of mislukkingen en hebben medewerkers nog relatief strikt gedefinieerde rollen en 

taakomschrijvingen. 

 Zijn gemiddeld zo‟n vier verschillende soorten obstakels tegengekomen bij het implementeren van HNW. De 

vijf meest voorkomende obstakels waren: 

1.  managers en/of medewerkers waren bang hun vaste werkplek kwijt te raken (37%); 

2. de medewerkers misten de vaardigheden om zelfsturend en zelforganiserend te werken (34%);  

3. managers en/of medewerkers waren bang om het contact met collega‟s te verliezen (c.q. dat de 

sociale cohesie verslechtert) (31%); 

4. de IT infrastructuur was ontoereikend en/of IT kon onvoldoende ondersteuning bieden (26%);  

5. de managementstijl paste niet bij HNW en er was onder de managers veel weerstand tegen de 

verandering (23%). 

 

3.6 ANALYSE VAN ORGANISATIES DIE HNW NIET IMPLEMENTEREN 

 

De enige organisatie die er bewust voor heeft gekozen om HNW (op dit moment) niet te implementeren geeft aan dat 

zij hier momenteel de noodzak niet toe ziet. Het top management team is niet overtuigd van de meerwaarde van 

HNW en men is bang dat er fragmentatie of solisme op zal treden, waardoor de prestaties van werknemers zouden 

kunnen verslechteren. Ook is men bang om het contact met collega‟s en managers te verliezen (c.q. een 

verslechtering van de sociale cohesie). 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 CONCLUSIES 

 

Vanuit de analyse van de resultaten van de meting in 2010 komen we tot de volgende belangrijkste conclusies: 

1. De introductie van HNW is voor 75% gericht op zogenaamde andere / „zachtere‟ effecten (tellereffecten) en voor 

ongeveer 25% is de keuze gericht op kostenreductie (noemereffecten) 

2. De meeste organisaties kiezen voor een bottom-up aanpak ten aanzien van introductie van HNW (69%), waarbij 

de implementatie bestaat uit losse initiatieven die binnen de organisatie ontstaan. Voor het merendeel van de 

organisaties (57%) wordt de implementatie van HNW dan ook nog gezien als een ontdekkingsreis. De directie 

neemt daarbij over het algemeen wel de lead. 

3. Verwachtingen bij de introductie van HNW (voor invoering) liggen met name bij verhogen van de 

werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid, het verhogen van de productiviteit c.q. prestaties van de 

medewerkers, het verbeteren van het welzijn en het werk/privé balans van de medewerkers en het besparen op 

huisvesting (gerelateerde) kosten. Na de feitelijke implementatie van HNW blijkt dat met name het verbeteren 

van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers is gerealiseerd en werknemerstevredenheid is 

verhoogd. Een verhoging van de productiviteit c.q. prestaties van de medewerkers wordt veel minder ervaren.  

4. De belangrijkste obstakels bij introductie van HNW liggen in de mentale dimensie en hebben te maken met het 

kwijtraken van de vaste werkplek, het missen van vaardigheden om zelfsturend en zelforganiserend te werken, 

het verlies aan sociale cohesie en een managementstijl die niet past bij HNW. 

5. Organisaties die HNW hebben geïmplementeerd tonen een hogere mate van maturity op zowel fysiek, virtueel 

als mentale dimensies (zie figuur 3). Na de implementatie valt op dat gemiddeld genomen de virtuele en vooral 

de fysieke dimensies sterk verbeterd zijn, waarschijnlijk heeft dit vooral te maken met het type interventies wat 

als onderdeel van HNW is doorgevoerd en de timing van de effecten. De verbetering op de mentale dimensie is 

relatief kleiner, maar deze is ook lastiger om te verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

     

    Figuur 3 – Maturity levels van HNW dimensies van pre- en post implementatie organisaties 
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4.2 AANBEVELINGEN EN VERVOLG 

 

Op basis van de bevindingen van de meting in 2010 bevelen we een vervolgmeting aan met het meetinstrument in 

2011 om te bezien of er veranderingen in de tijd te meten zijn en de totale samplegrootte te vergroten.  

 

Het meetinstrument zelf geeft een goede weergave van de positie van organisaties in het adoptie – en 

implementatieproces van HNW en de verwachte c.q. de gerealiseerde effecten. De exacte deelaspecten die worden 

gemeten als onderdeel van de 3 dimensies van HNW zou nog een niveau verder gespecificeerd kunnen worden. 

Ook de relatie met performance dimensies kan verder worden versterkt en uitgebreid. Tenslotte, zou het mogelijk 

moeten zijn om het instrument binnen 1 organisatie vanuit verschillende personen in te laten vullen, om de 

objectiviteit van de meting te versterken. 

 

De volgende aanvullende analyses worden overwogen op basis van de huidige en toekomstige dataset: 

1. Analyse van significante verschillen tussen de 4 deelgroepen; 

2. Analyse van de effecten van mate van volwassenheid van HNW dimensies (fysiek, virtueel en mentaal) op 

organisatie performance; 

3. Analyse van verschillen tussen overheidsorganisaties versus commerciële organisaties (hiervoor is een 

voldoende grote sample nodig); 

4. Analyse van verschillen tussen verschillende sectoren (hiervoor is een voldoende grote sample nodig). 
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Bijlage 1: HNW Barometer  

 

 

ALGEMENE EN SELECTIEVRAGEN 

 

De volgende vragen zijn in de survey opgenomen om de invuller te leiden naar voor de voor hem/haar relevante 

vragen.  Vraag 2 dient tevens als selector om vragen die niet relevant zijn voor het MKB (vragen A1 en B1) te filteren. 

  

1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van Het Nieuwe Werken in uw organisatie?
9
 

- Het Nieuwe Werken staat nog niet op onze agenda  D1 
- We oriënteren ons op de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken  D1 
- We hebben de intentie om (aspecten van) Het Nieuwe Werken te gaan implementeren  A1 
- We hebben besloten (aspecten van) Het Nieuwe Werken te gaan implementeren in onze organisatie 

en/of zijn bezig met de uitwerking van onze visie  A1 
- Er lopen pilots c.q. we zijn bezig met de implementatie van (aspecten van) Het Nieuwe Werken  

A1 
- Enkele aspecten van Het Nieuwe Werken zijn al geïmplementeerd binnen onze organisatie en we 

zijn voornemens om andere aspecten te implementeren  B1 
- Het Nieuwe Werken is volledig geïntegreerd in onze manier van werken  B1 
- We hebben Het Nieuwe Werken volledig geïntegreerd in onze manier van werken en blijven continu 

bezig om onze manier van werk verder te ontwikkelen en vernieuwen  B1 
- We hebben besloten Het Nieuwe Werken (op dit moment) niet in onze organisatie te gaan 

implementeren  C1 

2. Hoeveel werknemers telt uw organisatie?
10

 

- 1-50 
- 51-100 
- 101-500 
- >500 

Tevens zijn er enkele beschrijvende vragen opgenomen om de resultaten beter te kunnen duiden. 

3. In welke sector is uw organisatie actief? 

- Primair (landbouw, mijnbouw, etc.) 
- Industrie (chemisch, metaal...) 
- Nutsbedrijven 
- Voedingsmiddelen, dranken, tabak 
- Groothandel, detailhandel 
- Media, uitgeverijen & drukkerijen 
- Telecommunicatie & Post 
- Hotels & horeca 
- Transport 
- Consultancy 
- Financiële diensten & Verzekeringsmaatschappijen 
- Openbaar bestuur, overheidsdiensten & defensie 

                                                           

9
 Deze vraagt dient als selectievraag om te bepalen welke volgende vragen voorgelegd dienen te worden, maar ook 

om te bepalen hoe ver gevorderd verschillende organisaties in NL zijn. De respondent kiest één van de antwoorden. 

Bij meerdere metingen in de tijd kunnen we zo ook de houdingen en vorderingen volgen. Wellicht dienen er nog 

vervolgvragen t.b.v. antwoordmogelijkheden 1 en 2 te worden ontwikkeld. Zo niet, dan vallen deze respondenten af 

en eindigt de vragenlijst hier. 

10
 Deze vraagt dient tevens als selector om vragen die niet relevant zijn voor het MKB (vragen A1 en B1) te filteren. 
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- Onderwijs & gezondheidszorg 
- Overig 

4. Hoeveel jaren bestaat uw organisatie? 

- ... jaren 

5. Hoeveel vestigingslocaties telt uw organisatie? 

- ... vestigingslocaties 

6. Wat is uw functie binnen uw organisatie? 

- Hoger Management 
- Projectmanagement 
- Lijnmanagement 
- Beleidsmedewerker 
- Overig 
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VRAGENLIJST ONDERDEEL A 

A1. U heeft aangegeven dat uw organisatie (aspecten van) Het Nieuwe Werken wil gaan 

implementeren. Kunt u aangeven welke partij binnen uw organisatie Het Nieuwe Werken op de 

agenda heeft gezet?
11

 

- Algemeen Management of het Top Management Team 
- De Ondernemingsraad 
- Human Resources 
- Facilities 
- IT 
- Anders, namelijk ... (gelieve hieronder te specificeren) 
- Niet bekend 

A2. Welke partijen heeft u tot dusverre betrokken bij uw traject rondom Het Nieuwe Werken?
12

 

- Algemeen Management of het Top Management Team 
- Experts van de afdeling Human Resources 
- Experts van de afdeling Facilities 
- Experts van de afdeling IT 
- Experts van andere afdelingen 
- De ondernemingsraad 
- De medewerkers 
- Een extern onderzoeksbureau (particulier) 
- Een externe onderzoeksinstelling (instituten of universiteiten) 
- Een extern Facilities adviesbureau of Facility consultants 
- Een extern HR adviesbureau of HR consultants 
- Een extern IT adviesbureau of IT consultants 
- Een andere partij, namelijk ... (gelieve hieronder te specificeren) 

A3a. Welke van de onderstaande stellingen is het meest van toepassing op uw organisatie: 

- Het management van onze organisatie is er stellig van overtuigd dat Het Nieuwe Werken 
bijdraagt aan duurzame succesontwikkeling: er is derhalve geen specifieke business case 
nodig voor implementatie 

- Het management van onze organisatie vermoedt dat Het Nieuwe Werken bij kan dragen 
aan het succes van de organisatie: er is een globale business case en er zijn afspraken 
gemaakt op hoofdlijnen 

- Het management van onze organisatie moet erg overtuigd worden van de toegevoegde 
waarde van Het Nieuwe Werken: er is een specifiek en duidelijk uitgewerkte business case 
nodig waarin duidelijke afspraken en resultaten moeten worden verwerkt 

A3b. Welke van de onderstaande stellingen is het meest van toepassing op uw organisatie? 

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken zal hoofdzakelijk bestaan uit losse 
initiatieven die binnen onze organisatie (bottom-up) ontstaan 

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken zal als een ontdekkingsreis zijn: we hebben 
samen (als organisatie) een globale koers en weten niet waar we uit zullen komen  

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken zal een uitgestippelde reis zijn: het 
management weet waar het naartoe wil en dient alleen de medewerkers mee te krijgen 

A4. Kunt u aangeven binnen welke termijn de door uw organisatie verwachte implementatie van Het 

Nieuwe Werken plaats zal gaan vinden?
13

 

- < 1 jaar 

                                                           

11
 Via deze vraag kunnen we achterhalen vanuit welke hoek HNW initiatieven komen bij grotere organisaties: deze 

vraag wordt gefilterd in het geval van een MKB respondent. 

12
 Wordt HNW organisatiebreed aangepakt of ligt het zwaartepunt bij een bepaalde afdeling? Wie zijn er betrokken; 

wordt er nog steeds externe expertise ingeroepen of gelooft men „dat men het zelf wel kan‟? Het is interessant om de 

antwoorden op deze vraag te vergelijken met de antwoorden op vraag A1. 

13
 Binnen welke termijn denkt men aan de slag te gaan met HNW? De antwoorden kunnen bij meerdere metingen 

vergeleken worden met de antwoorden op vraag 1. 
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- 1-2 jaar 
- 3-5 jaar 
- > 5 jaar 

A5. Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste verwachtingen ten aanzien van Het Nieuwe 

Werken? (gelieve drie van de opties te selecteren)
14

  

Wij verwachten dat Het Nieuwe Werken... 

- ... de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid zal verhogen 
- ... zal leiden tot een aantrekkelijker werkgeversimago, waardoor we makkelijker nieuwe 

werknemers kunnen werven en binden  
- ... de productiviteit c.q. prestaties van onze werknemers zal verhogen 
- ... het welzijn en de werk/privé balans van onze werknemers zal verbeteren 
- ... zal leiden tot verbeterde communicatie en samenwerking binnen de organisatie 
- ... zal leiden tot een leiderschapsverandering, waardoor het management van onze 

organisatie verbetert 
- ... kennisdeling binnen onze organisatie zal bevorderen en/of zal leiden tot betere 

benutting van kennis in onze organisatie 
- ... zal leiden tot een hogere klanttevredenheid 
- ... zal leiden tot een verhoging van de flexibiliteit van onze organisatie 
- ... de creativiteit en innovativiteit van onze organisatie ten goede zal komen 
- ... ons in staat zal stellen om duurzamer te ondernemen (de carbon footprint zal helpen te 

verkleinen) 
- ... ons in staat zal stellen om sociaal bewuster te ondernemen (door bijvoorbeeld de 

participatiemogelijkheden voor deels arbeidsongeschikten te verbeteren) 
- ... ons zal helpen om op huisvestings (gerelateerde) kosten te besparen  
- ... ons zal helpen om op lange afstanden reis- en verblijfskosten te besparen 
- ... ons zal helpen om op mobiliteitskosten te besparen 
- ... ons zal helpen om op ICT kosten te besparen 
- ... ons zal helpen om te besparen op ziekteverzuim en/of verloop 
- ... ons in staat zal stellen om meer werk met minder mensen uit te kunnen voeren 
- ... zal leiden tot een verbeterd competitief vermogen (door bijvoorbeeld snellere 

productontwikkeling) 
- ... zal zorgen voor meer ondernemerschap van onze werknemers (ontwikkeling van 

intrapreneurs) 
- ... een ander effect heeft, of ons op een andere manier zal helpen (gelieve hieronder te 

specificeren)  

A6. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken:
15

 

- Onze werklocatie is momenteel volledig gericht op flexibel werken 
- Onze werklocatie wordt momenteel als inspirerend gezien  
- Onze werklocatie is gericht op het bevorderen van samenwerking 
- Binnen onze organisatie heeft men momenteel de keuze uit verschillende 

werkomgevingen die aansluiten bij activiteiten (bijvoorbeeld brainstormruimtes of 
stilteruimtes) 

- Binnen onze organisatie is er momenteel een optimale balans tussen beschikbare en 
benodigde werkplekken (wat leidt tot een goede bezettingsgraad) 

- Het kantoorpand (of de kantoorpanden) waarin ons bedrijf momenteel gevestigd is, is (of 
zijn) duurzaam ingericht (gericht op vermindering van energieverbruik en uitstoot van CO2) 

- Onze organisatie ondersteunt momenteel op actieve wijze het thuiswerken van 
medewerkers 

- Onze organisatie biedt momenteel (e-werk) faciliteiten aan in de buurt van de medewerker 

                                                           

14
 Deze vraag helpt om business drivers vast te stellen, en om de keuze voor teller- en noemereffecten te 

identificeren vóór daadwerkelijke implementatie en ervaring met HNW. Daarnaast kan er gekeken worden of er 

waarde wordt gehecht aan „zachte‟ (bv. werk-privé balans, samenwerking) of „harde‟ (bv. productiviteitsverbetering, 

kostenbesparing) aspecten. 

15
 Deze stellingen dienen om vast te stellen welke initiatieven er al genomen zijn voordat de daadwerkelijke 

implementatie van HNW plaatsvindt: hoe scoren bedrijven vóór implementatie op fysiek, virtueel en organisatorisch 

vlak? 
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(bijvoorbeeld locale werkcentra) 

A7. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken: 

- Binnen onze organisatie heeft men momenteel de beschikking over verschillende IT 
voorzieningen die medewerkers in staat stellen om altijd en overal (samen) te werken 

- Binnen onze organisatie worden momenteel technologieën zoals (micro)blogging en wiki‟s 
gebruikt om nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren en op digitale wijze nader tot 
elkaar te komen 

- Alle informatie die onze medewerkers nodig hebben voor hun werk is momenteel digitaal 
beschikbaar 

- Kennis en informatie wordt binnen onze organisatie momenteel openlijk gedeeld (tenzij dit 
schadelijk kan zijn voor de organisatie) 

- Medewerkers worden momenteel geacht zich zoveel mogelijk aan te passen aan de IT 
voorzieningen die binnen onze organisatie worden gebruikt [recode] 

- Onze organisatie streeft momenteel naar een duurzaam gebruik van Informatie 
Technologie („green IT‟: bijvoorbeeld door energieverbruik van IT te beperken) 

A8. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende u 

itspraken: 

- Onze medewerkers worden momenteel in staat gesteld om autonoom te werken, zelf 
beslissingen te nemen en eigen verantwoordelijkheid te dragen 

- Onze medewerkers kunnen momenteel hun eigen werktijden bepalen (bijvoorbeeld door 
zogenaamde „flextime‟ of „flexibele uren‟ regelingen) 

- Binnen onze organisatie hebben medewerkers momenteel strikt gedefinieerde rollen en 
taakomschrijvingen [recode] 

- Binnen onze organisatie wordt momenteel informatie gedeeld over fouten of mislukkingen 
om problemen constructief op te lossen en/of herhaling te voorkomen 

- Onze organisatie stimuleert momenteel openheid in het dagelijks werk 
- Onze organisatie heeft momenteel een goede balans gevonden tussen wederzijds 

vertrouwen en controle van onze medewerkers 
- Onze medewerkers worden momenteel afgerekend op afgesproken resultaten 
- Binnen onze organisatie wordt de rol van het management momenteel gezien als 

faciliterend (in plaats van dirigerend) 
- Het top management team van onze organisatie staat momenteel open voor initiatieven 

vanuit de medewerkers 
- Onze organisatie heeft momenteel een duidelijke visie en missie (ambitie), die alle 

medewerkers binnen onze organisatie richting geeft 

A9. Veel bedrijven komen bij het implementeren van Het Nieuwe Werken verschillende obstakels 

tegen. Kunt u aangeven welke van de volgende obstakels u tot dusverre bent tegengekomen in 

de aanloop naar implementatie van Het Nieuwe Werken binnen uw organisatie? (u kunt 

meerdere opties selecteren)
16

 

- Onze organisatiecultuur past niet bij HNW 
- Onze managementstijl past niet bij HNW (bijvoorbeeld managers willen hun controle niet 

opgeven) 
- Onze taakstelling past niet bij HNW 
- Onze medewerkers missen momenteel de vaardigheden om zelfsturend en 

zelforganiserend te werken 
- Er is onder de managers veel weerstand tegen verandering 
- Er is onder de medewerkers veel weerstand tegen verandering 
- Het top management team is niet overtuigd van de meerwaarde van HNW 
- Het top management team vreest dat het traject niet te beheersen zal zijn  
- Het top management team is bang dat er fragmentatie of solisme optreedt (bijvoorbeeld 

door het werken op verschillende locaties), waardoor de prestaties van werknemers 
zouden kunnen verslechteren  

- Managers en/of medewerkers zijn bang hun vaste werkplek kwijt te raken 
- Managers en/of medewerkers zijn bang om het contact met collega‟s te verliezen (c.q. dat 

de sociale cohesie verslechtert) 

                                                           

16
 Welke obstakels die in de media en literatuur worden genoemd, worden ook als zodanig ervaren? Welke obstakels 

worden het meest genoemd? 



RSM / NOVAY 24 

- Managers en/of medewerkers zijn bang dat hun persoonlijke en professionele ontwikkeling 
onder druk komt te staan of hun carrièremogelijkheden verslechteren 

- Managers en/of medewerkers zijn bang dat het werk (te veel) zal verzakelijken 
- Managers en/of medewerkers zijn bang dat de balans tussen werk en privé zal 

verslechteren 
- Het is lastig om aan alle regelgeving te voldoen 
- Er kon geen businesscase gemaakt worden 
- Er is onvoldoende budget beschikbaar 
- Er is onvoldoende expertise beschikbaar om het project te begeleiden 
- Er is onvoldoende personeel beschikbaar om het project te begeleiden 
- De IT infrastructuur is ontoereikend en/of IT kan onvoldoende ondersteuning bieden 
- Er zijn problemen ten aanzien van de beveiliging van informatie 
- Er zijn problemen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid 
- De fysieke werkomgeving is ontoereikend / niet toegerust op HNW 
- Er zijn onvoldoende voorzieningen (zoals bijvoorbeeld mobiele apparaten of meubilair) om 

medewerkers te ondersteunen bij HNW 
- Anders, namelijk ... 

 

 

VRAGENLIJST ONDERDEEL B 

 

B1. U heeft aangegeven dat uw organisatie (aspecten van) Het Nieuwe Werken heeft 

geïmplementeerd. Kunt u aangeven welke partij binnen uw organisatie Het Nieuwe Werken 

oorspronkelijk op de agenda heeft gezet?
17

 

- Algemeen Management of het Top Management Team 
- De Ondernemingsraad 
- Human Resources 
- Facilities 
- IT 
- Anders, namelijk ... (gelieve hieronder te specificeren) 
- Niet bekend 

B2. Welke partijen heeft u tot dusverre betrokken bij uw implementatie van Het Nieuwe Werken? 

- Algemeen Management of het Top Management Team 
- Experts van de afdeling Human Resources 
- Experts van de afdeling Facilities 
- Experts van de afdeling IT 
- Experts van andere afdelingen 
- De ondernemingsraad 
- De medewerkers 
- Een extern onderzoeksbureau (particulier) 
- Een externe onderzoeksinstelling (instituten of universiteiten) 
- Een extern Facilities adviesbureau of Facility consultants 
- Een extern HR adviesbureau of HR consultants 
- Een extern IT adviesbureau of IT consultants 
- Een andere partij, namelijk ... (gelieve hieronder te specificeren) 

B3a. U heeft aangegeven dat uw organisatie (aspecten van) Het Nieuwe Werken heeft 

geïmplementeerd. Welke van de onderstaande stellingen is het meest van toepassing op uw 

organisatie: 

- Het management van onze organisatie was er stellig van overtuigd dat Het Nieuwe 
Werken bijdraagt aan duurzame succesontwikkeling: er was derhalve geen specifieke 
business case nodig voor implementatie 

- Het management van onze organisatie vermoedde dat Het Nieuwe Werken bij kan 
dragen aan het succes van de organisatie: er was een globale business case en er 
waren afspraken gemaakt op hoofdlijnen 

                                                           

17
 Deze vraag wordt gefilterd in het geval van een MKB respondent.  
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- Het management van onze organisatie moest erg overtuigd worden van de toegevoegde 
waarde van Het Nieuwe Werken: er was een specifiek en duidelijk uitgewerkte business 
case nodig waarin duidelijke afspraken en resultaten moesten worden verwerkt 

B3b. Welke van de onderstaande stellingen is het meest van toepassing op uw organisatie? 

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken bestaat (bestond) uit losse initiatieven die 
binnen onze organisatie (bottom-up) ontstaan (ontstonden) 

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken is als een ontdekkingsreis: we hebben 
samen (als organisatie) een globale koers en weten (wisten) niet waar we uit zullen 
(zouden) komen  

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken is als een uitgestippelde reis: het 
management weet (wist) waar het naartoe wil(de) en dient (diende) alleen de 
medewerkers mee te krijgen 

B4. U heeft aangegeven dat uw organisatie (aspecten van) Het Nieuwe Werken heeft 

geïmplementeerd. Kunt u aangeven wanneer uw organisatie is begonnen met het 

implementeren van Het Nieuwe Werken?
18

 

- < 1 jaar geleden 
- 1-2 jaar geleden 
- 3-5 jaar geleden 
- > 5 jaar geleden 

B5. Wat waren aanvankelijk (tijdens de implementatie) voor uw organisatie de belangrijkste 

verwachtingen ten aanzien van Het Nieuwe Werken? (gelieve vijf  van de opties te selecteren)
19

 

Wij verwachtten dat Het Nieuwe Werken... 

- ... de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid zou verhogen 
- ... zou leiden tot een aantrekkelijker werkgeversimago, waardoor we makkelijker nieuwe 

werknemers konden werven en binden  
- ... de productiviteit c.q. prestaties van onze werknemers zou verhogen 
- ... het welzijn en de werk/privé balans van onze werknemers zou verbeteren 
- ... zou leiden tot verbeterde communicatie en samenwerking binnen de organisatie 
- ... zal leiden tot een leiderschapsverandering, waardoor het management van onze 

organisatie verbetert 
- ... kennisdeling binnen onze organisatie zou bevorderen en/of zou leiden tot betere 

benutting van kennis in onze organisatie 
- ... zou leiden tot een hogere klanttevredenheid 
- ... zou leiden tot een verhoging van de flexibiliteit van onze organisatie 
- ... de creativiteit en innovativiteit van onze organisatie ten goede zou komen 
- ... ons in staat zou stellen om duurzamer te ondernemen (de carbon footprint helpen te 

verkleinen) 
- ... ons in staat zou stellen om sociaal bewuster te ondernemen (door bijvoorbeeld de 

participatiemogelijkheden voor deels arbeidsongeschikten te verbeteren) 
- ... ons kon helpen om op huisvestings (gerelateerde) kosten te besparen 
- ... ons kon helpen om op lange afstanden reis- en verblijfskosten te besparen 
- ... ons kon helpen om op mobiliteitskosten te besparen  
- ... ons kon helpen om op ICT kosten te besparen 
- ... ons kon helpen om te besparen op ziekteverzuim en/of verloop 
- ... ons in staat zou stellen om meer werk met minder mensen uit te voeren 
- ... zou leiden tot een verbeterd competitief vermogen (door bijvoorbeeld snellere 

productontwikkeling) 
- ... zou zorgen voor meer ondernemerschap van onze werknemers (ontwikkeling van 

intrapreneurs) 
- ... een ander effect zou hebben, of ons op een andere manier kon helpen (gelieve 

hieronder te specificeren)  

                                                           

18
 Hoe lang is men al bezig met Het Nieuwe Werken? In combinatie met vraag A1 kan dit dienen als benchmark voor 

bepaalde branches of organisatiegroottes. 

19
 In combinatie met de volgende twee vragen kunnen we de oorspronkelijke business drivers afzetten tegen 

daadwerkelijke measurements (in hoeverre meet men nu eigenlijk de effecten van HNW?) en gerealiseerde effecten.  
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B6. Welke van de onderstaande factoren heeft u specifiek gemeten of in de gaten gehouden in het 

kader van Het Nieuwe Werken? (u kunt meerdere opties selecteren) 

- De werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid van „Nieuwe Werkers‟ 
- Het werkgeversimago  
- De productiviteit c.q. prestaties van „Nieuwe Werkers‟ 
- Het welzijn en de werk/privé balans van „Nieuwe Werkers‟ 
- Communicatie en samenwerking binnen de organisatie 
- Kennisdeling en/of benutting van kennis binnen de organisatie 
- De klanttevredenheid 
- De flexibiliteit van de organisatie 
- De creativiteit en innovativiteit van „Nieuwe Werkers‟ 
- De carbon footprint van de organisatie 
- Het sociale bewustzijn van de organisatie 
- De participatiemogelijkheden voor deels arbeidsongeschikten 
- De huisvestings (gerelateerde) kosten 
- De reis- en verblijfskosten 
- De mobiliteitskosten 
- De ICT kosten 
- Ziekteverzuim en/of verloop 
- Andere factoren, namelijk ... (gelieve hieronder te specificeren) 

B7. Welke van de onderstaande mogelijke effecten heeft uw organisatie door middel van Het 

Nieuwe Werken weten te realiseren? (u kunt meerdere opties selecteren) 

- Een verhoging van de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid van „Nieuwe 
Werkers‟ 

- Het verkrijgen van een aantrekkelijker werkgeversimago 
- Een verhoging van de productiviteit c.q. verbeterde prestaties van „Nieuwe Werkers‟ 
- Een verbetering van het welzijn en de werk/privé balans van „Nieuwe Werkers‟ 
- Een verbetering van de communicatie en samenwerking binnen de organisatie 
- Een verbeterd management van onze organisatie (ten gevolgde van 

leiderschapsveranderingen) 
- Verbeterde kennisdeling en/of een betere benutting van de beschikbare kennis in de 

organisatie 
- Het behalen van een hogere klanttevredenheid 
- Verhoogde flexibiliteit van de organisatie 
- Verbeterde creativiteit en innovativiteit van „Nieuwe Werkers‟ 
- Een verlaging van de carbon footprint van de organisatie 
- Verbeteringen ten aanzien van het sociale bewustzijn van de organisatie 
- Verbeterde participatiemogelijkheden voor deels arbeidsongeschikten 
- Lagere huisvestings (gerelateerde) kosten 
- Lagere reis- en verblijfskosten 
- Lagere mobiliteitskosten 
- Lagere ICT kosten 
- Een lager ziekteverzuim en/of minder verloop 
- Efficiencyverbeteringen, doordat meer werk met minder mensen uitgevoerd wordt 
- Een verbeterd competitief vermogen 
- Meer ondernemerschap van de werknemers (ontwikkeling van intrapreneurs) 
- Een ander effect, namelijk ... (gelieve hieronder te specificeren) 

B8. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken:
20

 

- Onze werklocatie is volledig gericht op flexibel werken 
- Onze werklocatie wordt momenteel als inspirerend gezien 
- Onze werklocatie is gericht op het bevorderen van samenwerking 
- Binnen onze organisatie heeft men de keuze uit verschillende werkomgevingen die 

aansluiten bij activiteiten (bijvoorbeeld brainstormruimtes of stilteruimtes) 

                                                           

20
 Deze stellingen dienen om vast te stellen hoe bedrijven scoren op fysiek, virtueel en organisatorisch vlak nadat ze 

HNW hebben geïmplementeerd (hoe zijn verschillende dimensies van HNW ontwikkeld?). Daarnaast kunnen we zo 

vaststellen welke initiatieven zijn genomen; dit kan eventueel gecombineerd worden met vraag 1 om te analyseren of 

bedrijven een bepaald „pad‟ volgen. 
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- Binnen onze organisatie is er een optimale balans tussen beschikbare en benodigde 
werkplekken (wat leidt tot een goede bezettingsgraad) 

- Het kantoorpand (of de kantoorpanden) waarin ons bedrijf gevestigd is, is  (of 
zijn)duurzaam ingericht (gericht op vermindering van energieverbruik en uitstoot van 
CO2) 

- Onze organisatie ondersteunt op actieve wijze het thuiswerken van medewerkers 
- Onze organisatie biedt (e-werk) faciliteiten aan in de buurt van de medewerker 

(bijvoorbeeld locale werkcentra) 

B9. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken: 

- Binnen onze organisatie heeft men de beschikking over verschillende IT voorzieningen 
die medewerkers in staat stellen om altijd en overal (samen) te werken 

- Binnen onze organisatie worden technologieën zoals (micro)blogging en wiki‟s gebruikt 
om nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren en nader tot elkaar te komen 

- Alle informatie die onze medewerkers nodig hebben voor hun werk is digitaal 
beschikbaar 

- Kennis en informatie wordt binnen onze organisatie openlijk gedeeld (tenzij dit schadelijk 
kan zijn voor de organisatie) 

- Medewerkers worden geacht zich zoveel mogelijk aan te passen aan de IT voorzieningen 
en programmatuur die binnen onze organisatie wordt gebruikt [recode] 

- Onze organisatie streeft naar een duurzaam gebruik van Informatie Technologie („green 
IT‟: bijvoorbeeld door energieverbruik van IT te beperken) 

B10. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken: 

- Onze medewerkers worden in staat gesteld om autonoom te werken, zelf beslissing te 
nemen en eigen verantwoordelijkheid te dragen 

- Onze medewerkers kunnen momenteel hun eigen werktijden bepalen (bijvoorbeeld door 
zogenaamde „flextime‟ of „flexibele uren‟ regelingen) 

- Binnen onze organisatie hebben medewerkers strikt gedefinieerde rollen en 
taakomschrijvingen [recode] 

- Binnen onze organisatie wordt momenteel informatie gedeeld over fouten of mislukkingen 
om problemen constructief op te lossen en/of herhaling te voorkomen 

- Onze organisatie stimuleert momenteel openheid in het dagelijks werk 
- Onze organisatie heeft een goede balans gevonden tussen wederzijds vertrouwen en 

controle van onze medewerkers 
- Onze medewerkers worden afgerekend op afgesproken resultaten 
- Binnen onze organisatie wordt de rol van het management gezien als faciliterend (in 

plaats van dirigerend) 
- Het top management team van onze organisatie staat open voor initiatieven vanuit de 

medewerkers 
- Onze organisatie heeft een duidelijke visie en missie (ambitie), die alle medewerkers 

binnen onze organisatie richting geeft 

B11. Veel bedrijven komen bij het implementeren van Het Nieuwe Werken verschillende obstakels 

tegen. Kunt u aangeven welke van de volgende obstakels u bent tegengekomen bij het 

implementeren van HNW in uw organisatie? 

- Onze organisatiecultuur paste niet bij HNW 
- Onze managementstijl paste niet bij HNW (bijvoorbeeld managers wilden hun controle 

niet opgeven) 
- Onze taakstelling past niet bij HNW 
- Onze medewerkers misten de vaardigheden om zelfsturend en zelforganiserend te 

werken 
- Er was onder de managers veel weerstand tegen verandering 
- Er was onder de medewerkers veel weerstand tegen verandering 
- Het top management team was niet overtuigd van de meerwaarde van HNW 
- Het top management team vreesde dat het traject niet te beheersen zou zijn 
- Het top management team was bang dat er fragmentatie of solisme op zou treden 

(bijvoorbeeld door het werken op verschillende locaties), waardoor de prestaties van 
werknemers zouden kunnen verslechteren  

- Managers en/of medewerkers waren bang hun vaste werkplek kwijt te raken 
- Managers en/of medewerkers waren bang om het contact met collega‟s en managers te 

verliezen (dat de sociale cohesie zou verslechteren) 
- Managers en/of medewerkers waren bang dat hun persoonlijke en professionele 

ontwikkeling onder druk zou komen te staan of hun carrièremogelijkheden zouden 
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verslechteren 
- Managers en/of medewerkers waren bang dat het werk (te veel) zou verzakelijken 
- Managers en/of medewerken waren bang dat de balans tussen werk en privé zou 

verslechteren 
- Het was lastig om aan alle regelgeving te voldoen 
- Er kon geen businesscase gemaakt worden 
- Er was onvoldoende budget beschikbaar 
- Er was onvoldoende expertise beschikbaar om het project te begeleiden 
- Er was onvoldoende personeel beschikbaar om het project te begeleiden 
- De IT infrastructuur was ontoereikend en/of IT kon onvoldoende ondersteuning bieden 
- Er waren problemen ten aanzien van de beveiliging van informatie 
- Er waren problemen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid 
- De fysieke werkomgeving was ontoereikend / niet toegerust op HNW  
- Er waren onvoldoende voorzieningen (zoals bijvoorbeeld mobiele apparaten of meubilair) 

om medewerkers te ondersteunen bij HNW 
- Anders, namelijk ... 

 

 

VRAGENLIJST ONDERDEEL C 

 

C1. U heeft aangegeven dat uw organisatie er (op dit moment) voor heeft gekozen om Het Nieuwe 

Werken niet te implementeren. Kunt u aangeven wat hier de reden(en) voor is (zijn) geweest? (u 

kunt meerdere opties selecteren)
21

 

- Het lijkt ons momenteel niet noodzakelijk om HNW te implementeren 
- Het Nieuwe Werken is niet mogelijk gezien de aard van ons type werk 
- Het Nieuwe Werken is niet mogelijk gezien onze organisatiecultuur 
- Het Nieuwe Werken past niet bij onze managementstijl (bijvoorbeeld managers willen hun 

controle niet opgeven) 
- Onze medewerkers missen de vaardigheden om zelfsturend en zelforganiserend te 

werken 
- Er is onder de managers veel weerstand tegen verandering 
- Er is onder de medewerkers veel weerstand tegen verandering 
- Het top management team is niet overtuigd van de meerwaarde van HNW 
- Het top management team vreest dat het traject niet te beheersen zal zijn 
- Het top management team is bang dat er fragmentatie of solisme optreedt (bijvoorbeeld 

door het werken op verschillende locaties), waardoor de prestaties van werknemers 
zouden kunnen verslechteren  

- Managers en/of medewerkers willen hun vaste werkplek niet kwijt 
- Managers en/of medewerkers zijn bang om het contact met collega‟s en managers te 

verliezen (dat de sociale cohesie verslechtert) 
- Managers en/of medewerkers zijn bang dat hun persoonlijke en professionele ontwikkeling 

onder druk komt te staan of hun carrièremogelijkheden verslechteren 
- Managers en/of medewerkers zijn bang dat het werk (te veel) zal verzakelijken 
- Managers en/of medewerkers zijn bang dat de balans tussen werk en privé zal 

verslechteren 
- Het was niet mogelijk om aan alle regelgeving te voldoen 
- Er was geen business case om HNW te implementeren 
- Er is onvoldoende budget beschikbaar 
- Er is onvoldoende expertise beschikbaar om het project te begeleiden 
- Er is onvoldoende personeel beschikbaar om het project te begeleiden 
- De IT infrastructuur is ontoereikend en/of IT kan onvoldoende ondersteuning bieden 
- Er zijn problemen ten aanzien van beveiliging van informatie 
- Er zijn problemen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid 
- De fysieke werkomgeving is ontoereikend / niet toegerust op HNW  
- Er zijn onvoldoende voorzieningen (zoals bijvoorbeeld mobiele apparaten of meubilair) om 

medewerkers te ondersteunen bij HNW 
- Anders, namelijk ... 
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 Waarom kiezen sommige bedrijven er voor om HNW niet in te voeren?  
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VRAGENLIJST ONDERDEEL D 

D1. U heeft aangegeven dat uw organisatie Het Nieuwe Werken nog niet op de agenda heeft staan 

of zich nog oriënteert ten aanzien van Het Nieuwe Werken. Kunt u aangeven met welke van de 

volgende stellingen u het eens bent? (drop-down menu: mee eens/mee oneens/onbekend?) 

- Wij weten nog onvoldoende wat HNW inhoudt en/of wat het oplevert voor onze 
organisatie

22
 

- Het lijkt ons noodzakelijk om (op termijn) HNW te implementeren
23

 
- De veranderbereidheid van de managers binnen onze organisatie is groot 
- De veranderbereidheid van onze medewerkers is groot 
- Onze IT voorzieningen maken het momenteel gemakkelijk om overal te werken 

(onafhankelijk van tijd en plaats) 
- Onze medewerkers (kunnen) worden afgerekend op afgesproken resultaten 
- Binnen onze organisatie willen (en kunnen) onze medewerkers zelf hun werk organiseren 
- Onze medewerkers zijn erg gehecht aan een vaste werkplek 
- Onze medewerkers zijn zich bewust van de impact die zij hebben op het milieu 

D2. Kunt u aangeven binnen welke termijn het volgens u noodzakelijk zal zijn om te starten met de 

implementatie van HNW? 

- < 1 jaar 
- 1-2 jaar 
- 3-5 jaar 
- > 5 jaar 

D3. Welke van de onderstaande implementatievormen van Het Nieuwe Werken zou volgens u het 

beste passen bij uw bedrijf en bedrijfscultuur? 

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken zou hoofdzakelijk bestaan uit losse 
initiatieven die binnen onze organisatie (bottom-up) ontstaan 

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken zou als een ontdekkingsreis zijn: we hebben 
samen (als organisatie) een globale koers en weten niet waar we uit zullen komen  

- Onze implementatie van Het Nieuwe Werken zou een uitgestippelde reis zijn: het 
management weet waar het naartoe wil en dient alleen de medewerkers mee te krijgen 

D3. Indien uw organisatie zou overgaan tot het implementeren van HNW, welke van de 

onderstaande effecten van HNW zouden dan het meest belangrijk zijn voor uw organisatie? 

- Een verhoging van de werknemerstevredenheid en/of –betrokkenheid van „Nieuwe 
Werkers‟ 

- Het verkrijgen van een aantrekkelijker werkgeversimago 
- Een verhoging van de productiviteit c.q. verbeterde prestaties van „Nieuwe Werkers‟ 
- Een verbetering van het welzijn en de werk/privé balans van „Nieuwe Werkers‟ 
- Een verbetering van de communicatie en samenwerking binnen de organisatie 
- Een verbeterd management van onze organisatie door leiderschapsveranderingen 
- Verbeterde kennisdeling en/of een betere benutting van de beschikbare kennis in de 

organisatie 
- Het behalen van een hogere klanttevredenheid 
- Verhoogde flexibiliteit van de organisatie 
- Verbeterde creativiteit en innovativiteit van „Nieuwe Werkers‟ 
- Een verlaging van de carbon footprint van de organisatie 
- Verbeteringen ten aanzien van het sociale bewustzijn van de organisatie 
- Verbeterde participatiemogelijkheden voor deels arbeidsongeschikten 
- Lagere huisvestings (gerelateerde) kosten 
- Lagere reis- en verblijfskosten 
- Lagere mobiliteitskosten 
- Lagere ICT kosten 
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 Selector voor wel/niet weergeven vraag D3. 

23
 Selector voor wel/niet weergeven vraag D2. 
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- Een lager ziekteverzuim en/of minder verloop 
- Efficiencyverbeteringen, doordat meer werk met minder mensen uitgevoerd wordt 
- Een verbeterd competitief vermogen 
- Meer ondernemerschap van de werknemers (ontwikkeling van intrapreneurs) 
- Een ander effect, namelijk... 

 


