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Inleiding 

Het Nieuwe Werken is bezig met een snelle opmars in de organisaties. De behoefte 
aan ondersteuning bij de invoering, vooral ook vanuit ervaringen in de praktijk elders, 
is groot.  

Dit handboek heeft tot doel de invoering van Het Nieuwe Werken praktisch te 
ondersteunen. Het boek is gekoppeld aan websites en sociale netwerken waar meer 
informatie  te  vinden  is  en  ook  mogelijkheid  tot  discussie  is.  Het  boek  is  een  “growing  
document”  waar  iedereen  aan  mag  bijdragen.  Reclame  maken  is  daarbij  toegestaan.  
De digitale editie mag gratis worden verspreid en gebruikt. 

Deze derde editie is aangevuld met waardevolle bijdragen van auteurs/organisaties 
die Het Nieuwe Werken een warm hart toedragen en daar een eigen bijdrage aan 
willen leveren. Aan deze editie hebben actief bijgedragen:  

 Marjolein Kral van Dot to Dot,  

 Jean-Marc Verhoeven van Swung House,  

 René Bladder van Bladder.nl,  

 Peter Schlingemann van Post Scriptum,  

 Petra Bosch-van Rossum en Ellen Massaro van Cleandesk.nu,  

 Mandy van Rijthoven van Office2Go en  

 Cathy Camertijn van Kessels & Smit. 

De eerste twee edities zijn gemaakt en geredigeerd door Jack van Dooren. Door 
omstandigheden heeft hij deze derde editie niet kunnen voltooien. Het is een eer dat 
ik het werk mag voortzetten, maar ik hoop dat je spoedig weer kunt bijdragen aan 
Het Nieuwe Werken! 

Ik wens de lezers veel leesplezier toe en hoop dat het u helpt bij uw 
werkzaamheden. Voor de volgende editie hoop ik dat u ook uw ervaringen wilt delen. 
 
René Bladder 
 
Contact: rene@bladder.nl  
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1 Algemeen 

1.1 Wat verstaan we onder Het Nieuwe Werken? 

“Het  plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Wat mogelijk is door vertrouwen 
tussen werkgever en werknemer en door de mogelijkheden die de moderne techniek 
biedt.” 

Het Nieuwe Werken is inmiddels een containerbegrip geworden waar iedereen zijn 
stokpaardje aan koppelt, maar “het  plaats- en  tijdonafhankelijk  kunnen  werken”  hoort 
in ieder geval bij de kern. 

Deze voorlopige definitie legt impliciet sterk accent op de werkgeverskant. Het 
Nieuwe Werken wordt ook vaak aangevlogen vanuit de visie van de organisatie. Je 
ziet echter ook steeds meer dat echte professionals niet eens meer vast in een 
organisatie willen werken, maar liever tijdelijke verbanden aangaan. Dat heeft onder 
andere te maken met - positief benaderd - "vrijheid" en "beloning" en met – negatief 
benaderd – "onaantrekkelijke organisaties." Er is dus ook Het Nieuwe Werken zonder 
directe link naar een organisatie. 

Het Nieuwe Werken kunnen we dus beter meteen breed opvatten: er is een visie van 
organisaties en een van medewerkers  en  andere  partijen.  “ik  wil  dat  iemand  zo  voor  
mij  werkt”  naast  “ik  wil  zo  werken.”  Dat  zal  niet  altijd  matchen  en  dat  wordt  heel  
belangrijk als er schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat. 

Het beeld dat vaak wordt geschetst is dat van een medewerker die met zijn tablet-pc 
en smartphone overal en altijd kan werken. Cruciale factoren daarbij zijn dan 
toegang tot informatie en communicatie met partners. De techniek is echter slechts 
een hulpmiddel. Er wordt teveel accent gelegd op de randvoorwaarden en te weinig 
op het werk zelf. Je doet het niet zo omdat het kan, maar omdat je het zo wilt. Dat 
brengt ons meteen bij het reeds bestaande Nieuwe Werken. 

Veel zzp-ers werken al plaats- en tijdonafhankelijk, zonder vast dienstverband. Veel 
(tele) verkopers werken al zo. En veel externe adviesbureaus. Er zijn binnen 
kantoren al veel flexplekken en kantoortuinen. Medewerkers werken vaak al eens 
een dag thuis. Het voorbeeld van het externe adviesbureau komt dicht bij de meestal 
bedoelde werkvorm. De medewerkers zijn overwegend bij de klant of thuis, werken 
alleen of werken in teams van een of meer organisaties, vaak projectmatig, worden 
aangestuurd op basis van outputafspraken en hebben maar beperkt contact met de 
eigen leidinggevende. 

Bij Het Nieuwe Werken gaat het er dan ook niet zozeer om of iemand plaats- en 
tijdonafhankelijk werkt, maar of een organisatie zo werkt of daarop is ingesteld. Dat is 
een wezenlijk verschil en dat stelt heel andere eisen aan die organisatie. 
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1.2 Wat zijn de motieven voor Het Nieuwe Werken? 

Enkele belangrijke motieven. 

De medewerker en de zelfstandige: 
 Grotere eigen verantwoordelijkheid en regelruimte 
 Minder verloren tijd door files, nodeloos afstemmen en vergaderen 
 Grotere arbeidssatisfactie 
 Betere verdeling werk en privé. 

 
De organisatie: 

 Efficiency 
 Talent binnenhalen en houden 
 Een wendbare organisatie die beter kansen kan benutten 
 Betere samenwerking 
 Minder verloren tijd en geld door bijvoorbeeld files, nodeloos afstemmen en  
 vergaderen 
 Besparingen op kantoorkosten. 

 
Hierachter gaan belangrijke veranderingen schuil. 

 Het aantal werkenden daalt snel en als er niet radicaal wordt ingegrepen 
kunnen organisaties imploderen door gebrek aan menskracht. 

 De aankomende generaties staan anders tegenover werken. Zij leggen 
bijvoorbeeld  meer  accent  op  “privé”  en  persoonlijke  ontwikkeling,  
waaronder ook langdurige sabatticals en op eigen verantwoordelijkheid. Zij 
werken ook anders en dat heeft ook te maken met het feit dat zij niet alleen 
moderne  technieken  willen  gebruiken,  maar  die  ook  zo  inzetten  dat  “het 
werken”  zelf  verandert. 

Dat betekent dus dat een deel van de organisaties wel moet aanpassen richting Het 
Nieuwe Werken. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en vanwege de andere 
eisen die een deel van de medewerkers stelt. 

 
Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net 
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1.3 Naar een maatwerk business case voor Het Nieuwe Werken 

Het Nieuwe Werken biedt vele voordelen maar de invoering is maatwerk. Ook zal per 
organisatie moeten worden bezien hoe de balans van voor- en nadelen eruit ziet. 
In de tabel in de bijlage is een grove benadering van effecten gemaakt. Doel is 
globaal te toetsen waar bij een business case rekening mee moet worden gehouden. 

De volgende aandachtspunten springen eruit: 

 De hybride organisatie 
Het zal niet altijd zo zijn dat iedereen nieuwe stijl kan gaan werken. Dat 
betekent dan dat een deel van de oude organisatie blijft bestaan.  
De arbeidsverhoudingen. Wie niet nieuwe stijl kan gaan werken kan daar 
ongelukkig mee zijn. De scheidingslijn zou bijvoorbeeld wel eens kunnen 
lopen langs de lijn hoger en lager opgeleid. Daar zit een risico van onvrede.  
De kosten. Voor de variabele kosten zal het niet zoveel uitmaken: per 
medewerker de oude of de nieuwe kostenplaat. De infrastructuur, met name 
ICT, moet echter volledig om naar de nieuwe situatie en tegelijk moet de oude 
waar nodig worden gehandhaafd. Waar zit het omslagpunt? 

 Het sociale aspect 
Het risico dat een aantal medewerkers niet goed overweg kan met de nieuwe 
situatie: sociaal isolement, teveel werken.  
Het risico dat de organisatie desintegreert door  gebrek  aan  “sociaal  cement.” 
Het risico dat de medewerker wordt uitgebuit: te hoge outputafspraken, 
uitgeklede maatwerk arbeidscontracten. 

 Het maatschappelijk effect 
Het risico dat de arbeidsverhoudingen verslechteren en dat het sociale 
zekerheidsstelsel erodeert.  
Het tijdelijk effect van nog meer leegstand van kantoorruimte, wat bijvoorbeeld 
ongunstig is voor de beleggingen van pensioenfondsen. 

Samenvattend 
Er zijn veel voordelen verbonden aan Het Nieuwe Werken, maar het is maatwerk. De 
business case vraagt overal om een kritische blik, vooral als er een hybride 
organisatie  ontstaat.  Bij  de  sociale  risico’s  is  enige  relativering  nodig.  Er  zijn  nu  
bedrijven die slecht omgaan met hun mensen en die blijven er ook in de toekomst. 
Goede  bedrijven  hebben  ook  oog  voor  de  sociale  risico’s  en  zullen  die  managen.  Het  
grootste risico zit op collectief niveau: zitten er onderdelen in die ongewenste 
effecten gaan hebben op de arbeidsverhoudingen? In wezen scherpt Het Nieuwe 
Werken alleen reeds bestaande vragen aan: bijvoorbeeld over flexibilisering van het 
personeelsbestand, maatwerk arbeidsvoorwaarden, de inrichting van het 
overlegstelsel ( rol van de vakbonden) en de sociale zekerheid. 
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2 Het Niet Werken in Het Nieuwe Werken 

Door Marjolein Kral 

Is het paniek of genieten als er niemand op kantoor is, online is of anderszins 
bereikbaar  en  er  niets  lijkt  te  gebeuren?  Met  ‘Het  Nieuwe  Werken’  (hierna  HNW  
genoemd)  is  zo’n  situatie  niet ondenkbaar. Mensen kunnen thuis of bij de 
opdrachtgever aan het werk zijn, bezig zijn met de kinderen of bijvoorbeeld lekker 
aan het sporten . Als het goed gaat met het bedrijf, het project ligt op schema of 
iedereen heeft net keihard gewerkt, dan kunnen de meeste mensen prima omgaan 
met  deze  stilte  en  leegte  die  door  velen  ‘niet  werken’  wordt  genoemd.  Maar  hoe  zit  
dat als het niet zo goed gaat met het bedrijf, een project is vastgelopen, consultants 
geen opdracht hebben en het team al een tijdje niet in beweging lijkt te komen? Hoe 
moet  dan  worden  omgegaan  met  het  ‘niet  werken’  volgens  het  fenomeen  HNW? 

‘Actie’,  ‘aan  de  slag’  en  ‘er  moet  nu  iets  gedaan  worden’  is  wat  de  meeste  mensen  en  
met name managers denken als het niet goed gaat en er niet wordt gewerkt. Werken 
betekent  actief  bezig  zijn  of,  zoals  in  het  woordenboek  staat  ‘een  lichte  vorm  van  
zwoegen’.  Lange  tijd  - en wellicht voor veel mensen nog steeds - was dit de enige 
manier waarop iets tot stand kon komen. Denk aan de boer die zijn land omploegde, 
de jager die een wild hert doodde en de vrouw die het eten vermaalde. Dit waren 
allemaal duidelijke handelingen waarbij werd gezwoegd. Net zoals de 
fabrieksarbeider waarbij sjouwen, tillen en andere arbeidsintensieve handelingen het 
werken zichtbaar maakten. Maar met de komst van de automatisering is de mens 
steeds minder arbeidsintensieve en meer kennisintensieve handelingen gaan doen. 
Daarmee is de relatie tussen lichamelijk actief zijn en het resultaat daarvan, minder 
zichtbaar en direct geworden. Om de kennisintensieve handelingen of het geestelijk 
actief zijn toch enigszins controleerbaar en zichtbaar te maken, werden allerlei 
(werk)afspraken gemaakt. Zoals het werken tussen 9 en 5, het toebedelen van taken 
& verantwoordelijkheden, het regelmatig vragen aan de manager om goedkeuring of 
het laten beoordelen van uitgevoerde taken etc. Op deze manier leek werken nog 
steeds  ‘een  lichte  vorm  van  zwoegen’,  je  moest  namelijk  zichtbaar  iets  doen.  Zolang  
je  zichtbaar  ‘iets  deed’  kon  je  niet  aangesproken  worden op  het  ‘niets  doen’,  
ongeacht of het resultaat nu goed was of niet.  Mensen die te lang stil achter het 
bureau zaten, precies om 5 uur het kantoor verlieten of vooral niet over hun werk 
praatten  tijdens  de  koffiepauzes,  werden  argwanend  bekeken:  ‘Waren  zij wel aan het 
werk?’. 

Met de komst van HNW zijn de regels van het traditionele werken veranderd. Van 9 
tot 5 telt niet meer, op kantoor komen mensen samen om te praten, niet alles wordt 
nog gecontroleerd en het gaat om de resultaten, niet om de taken. HNW is niet 
zomaar een hype, het is een gevolg van een veranderende samenleving waarin 
meerdere grenzen worden verlegd (van het delen van informatie via social media tot 
het reizen naar de ruimte). Het vergaren van individuele kennis is niet meer genoeg, 
belangrijker is gedeelde kennis op het juiste moment en de juiste plaats. En wie kent 



 9 

het niet: net als we niet geconcentreerd met de oplossing bezig zijn – we staan onder 
de douche of zitten op het toilet - lijkt die vanzelf te komen. Met al deze 
ontwikkelingen  mag  werken  nog  wel  gezien  en  gedefinieerd  worden  als  ‘lichte  vorm  
van  zwoegen’? 

Stel dat we een bepaalde stilte en leegte nodig hebben om de juiste oplossingen te 
vinden.  Japanners  kennen  de  uitdrukking  ‘Ma’  voor  het  ervaren  van  ruimte  en  tijd,  
waarvan leegte  en  stilte  duidelijk  onderdeel  zijn.  ‘Ma’  is  het  besef  van  een  drinkglas  
en  tegelijkertijd  de  ruimte  in  het  glas,  die  de  essentie  van  het  glas  bepaalt.  ‘Ma’  wordt  
o.a. gebruikt in muziek en theater. Voor Japanners is het stampen met de voeten 
door de danser niet zo belangrijk, het is juist de dramatische stilte die daarna komt. 
Ook  in  de  architectuur  wordt  ‘Ma’  toegepast,  door  vanuit  openingen  -zoals de lege 
ruimte van een deuropening en overgangen - van binnen naar buiten te werken.  In 
een filmpje legt Isao Tsujimoto, voormalig directeur van de Japanese Foundation in 
New  York,  het  concept  ‘Ma’  toe: 

 

 
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=VI0xgxCOf8E&feature=youtu.be.  

Het  Westen  heeft  geen  woord  voor  ‘Ma’,  het  Engelse  ‘void’  (empty  space)  komt  het  
meest in de buurt. En zoals het woord niet bestaat, zo vinden westerlingen het 
meestal ook moeilijk om met stilte en leegte om te gaan. De neiging is sterk om 
stiltes te vermijden en leegtes in te vullen. In het kader van de definitie van werken, 
beoordelen  veel  mensen  het  zoeken  naar  stilte  en  leegte  als  vorm  van  ‘niet-werken’.  
Toch krijgt ook hier meditatie, yoga en mindfulness etc., waarbij stilte van de geest 
een belangrijk aspect is, langzamerhand voet aan de grond. Zelfs in het 
bedrijfsleven. Het belang ervan wordt steeds meer onderkend: managers krijgen 
meer oog voor de behoeftes van de omgeving, het verhoogt creativiteit en vermindert 
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stress.  Het  lijkt  er  dus  op  dat  het  ‘niet  werken’  oftewel  het  opzoeken  van  stilte  en  
leegte, voor velen mogelijkheden biedt om beter te kunnen werken. 

Met name in deze tijd is het inspelen op veranderingen en deze te realiseren 
belangrijk. Morgen kan alles anders zijn. Daarbij is de focus op toekomstig resultaat 
alleen niet meer voldoende. Het waarnemen van wat nodig is op dit moment, het 
meegaan met de snelle ontwikkelingen, het intuïtief handelen en het bedenken van 
creatieve oplossingen, speelt een veel grotere rol. Dit vraagt iets anders dan arbeids- 
of kennisintensieve handelingen. Het vraagt om luisteren met het hart naar het 
gevoel en het vraagt in te gaan op gedachten en reacties die in de stilte en vanuit de 
leegte automatisch komen. Dit is een onbekend en weinig toegepast onderdeel van 
het westerse denken en werken. Het vraagt om stilte en leegte in de manier van 
werken  (dat  vaak  als  ‘niet  werken’  wordt  gezien)  in  onze  samenleving te ontwikkelen. 

HNW stimuleert bewust of onbewust deze ontwikkeling, doordat het de scheidslijn 
tussen  ‘werk’  en  ‘niet  werk’  dunner  maakt.  Zo  kan  een  dag  meer  ontspannen  worden  
begonnen, als iets niet lukt kan sneller even de gedachten op iets anders worden 
gezet en door meer te doen waar we op dat moment behoefte aan hebben, kunnen 
we beter naar ons gevoel luisteren. Een volgende stap voor de ontwikkeling is om in 
het werk meer op stilte en leegte gericht te zijn. Denk aan het beginnen van een 
vergadering met 3 minuten stilte, aan lege ruimtes creëren voor meditatie of aan 
creatieve uitingen en aan het bewust stiltes te laten ontstaan terwijl we praten. Op die 
manier kan het denken en doen meer worden afgestemd op wat de omgeving op dat 
moment echt nodig heeft in plaats van het te veel gericht zijn op toekomstige 
resultaten die mogelijk hun doel voorbij schieten. 

HNW zet ons aan het denken over de manier van werken en impliciet ook over het 
‘niet  werken’.  In  het  traditionele  denken  is  een  duidelijk  onderscheid  tussen  werken  
en  ‘niet  werken’.  In  HNW  is  er meer sprake van een geïntegreerd geheel. Een 
volgende stap in het plaats- en tijdsonafhankelijk werken is ook bewust met leegte en 
stilte om te gaan. Want als je het goed bekijkt zit juist daarin de ruimte en de tijd, die 
we misschien wel nodig hebben om ware veranderingen te realiseren.  

Marjolein Kral 

Founder Dot to Dot 

Wilt  u  weten  hoe  u  ‘ma’  kunt  ontwikkelen  binnen  uw  organisatie?  Neem  dan  contact  
op met Dot to Dot via info@dottodot.nu  
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3 Verandermanagement 

3.1 De organisatie wordt opnieuw uitgevonden 

De babyboomers stromen massaal uit. Met hooguit tien jaar is het bekeken. Het is 
echter niet zo dat het effect van dit afscheid gáát optreden; het treedt al op.  
Onder druk van tijdelijke bezuinigingen en structureel toenemende problemen om 
vacatures te vervullen kraken de bestaande organisatiestructuren en werkprocessen 
nu al op veel plaatsen. Alles moet uit de kast worden getrokken om het met minder 
mensen te kunnen doen en in het uiterste geval zullen taken moeten worden 
afgestoten. 

De erfenis van de babyboomers zal echter niet zomaar in afgeslankte vorm blijven 
bestaan. Dat kan niet en de aantredende generaties willen dat zeer waarschijnlijk ook 
niet.  

De  babyboomers  laten  getalsmatig  zo’n  groot  gat  achter  dat  er  écht  iets zal moeten 
veranderen binnen de organisatie. De organisatie zal daarom na het vertrek van de 
babyboomers of daarvoor al opnieuw worden uitgevonden. Een belangrijke 
kanttekening daarbij is dat trendwatchers een nieuw type verzuiling in Nederland zien 
aankomen, waarbij maar een beperkt deel van de bevolking voor snelle en échte 
vernieuwing gaat en een belangrijk deel nogal behoudend is en dat zijn natuurlijk niet 
alleen ouderen. De kans is groot dat die behoudende krachten ook royaal 
vertegenwoordigd zullen zijn binnen de organisaties.  

De huidige jongeren die wél echt aan de weg willen timmeren zijn vaak goed 
opgeleid, wereldwijs (backpackend de wereld rond geweest) en in staat om te 
netwerken en te organiseren de organisatie binnen gekomen. Ze hebben een echt 
eigen kijk op de wereld (milieu, een mondiaal eerlijkere verdeling, het platte 
materialisme  en  de  merken  voorbij…  )  en  laten  zich  niet  zomaar  inpakken.  Zij  zoeken  
gelijkgestemden op en gaan vooral vluchtige samenwerkingsverbanden aan om hun 
doelen te realiseren. Natuurlijk streven ze naar een passende balans voor werk en 
privé en zullen dus Het Nieuwe Werken ook daarom omarmen.  

Aan  de  oppervlakte  kun  je  zo  de  wrijfpunten  aangeven:  “onze”  organisatie  is  nog  
sterk gericht op structuur en stabiliteit: de organisatiehark, overlegorganen die jaren 
blijven bestaan incl. de bezetting, je voor een paar jaar binden aan 
medezeggenschap…  Qua  vorm  gaan  die  jongeren  eerder  voor  projectmatig  werken,  
veel en vooral informele in- en externe contacten en dat alles natuurlijk met grote 
flexibiliteit en mobiliteit. Kortom, ze gaan het echt anders doen. 
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3.2 Het Nieuwe Werken en weerstand 

Elke  nieuwe  trend  in  organisatieland  leidt  ertoe  dat  er  weer  iets  “moet.”  De  top  maakt  
een keuze en de organisatie moet weer veranderen. Er zijn boekenkasten vol 
geschreven over hoe dat succesvol kan en wat de valkuilen zijn. Dat er nog steeds 
weinig (bijna) perfecte organisaties zijn geeft aan dat dat toch niet zo eenvoudig is. 
De  weerstand  zit  dan  vaak,  zo  wordt  gesteld,  ”beneden.”  Het  onvermogen wordt vaak 
niet  benoemd,  maar  dat  zit  dan  natuurlijk  “boven”  in  de  organisatie. 

Er  zijn  ook  bottom  up  trends.  Een  bekende  en  succesvolle  is  de  “democratisering”  
die  in  de  jaren  zestig  begon:  “wij  eisen  inspraak.”  De  weerstand  zit  dan  vaak  “boven.” 

Hoe  zit  dat  bij  “Het  Nieuwe  Werken?” 

Het  bijzondere  hier  is  dat  een  aantal  toonaangevende  bedrijven  vrij  vroeg  “pro”  is  en  
dat de verandering aansluit bij de wensen van een deel van de medewerkers. Die 
organisaties zien winst en kunnen zo tegelijk hun positie op de arbeidsmarkt 
verbeteren.  Vooral  (maar  niet  alleen)  veel  jonge  medewerkers  zijn  meteen  “pro”:  
bevlogen, goed thuis in de moderne media en op zoek naar flexibiliteit (al was het 
maar om de zorgtaken in te kunnen passen). Die steun boven en beneden vergroot 
de kans op succesvol implementeren. 

Waar valt dan de weerstand te verwachten? 

Waar de top ervoor gaat zal worden doorgeduwd en zal die top een alliantie aangaan 
met degenen die voor zijn, in het bijzonder dus ook jongeren. Het belangrijkste verzet 
zal optreden bij het (midden) management dat niet mee kan of zijn positie bedreigd 
ziet.  Zij  worden  dus  “gesandwiched”  tussen  de  top  en  een  deel  van  de  laag  onder  
hen. Bij een goede veranderstrategie is die weerstand kansloos.  

Waar de top er niet voor gaat zal de weerstand juist beneden optreden en tot vertrek 
c.q. niet intreden van medewerkers leiden. 

  

Image: graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net 
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Conclusie? 

De kaarten liggen gunstig; met een goede veranderstrategie komt het wel goed met 
Het Nieuwe Werken. 
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3.3 Management moet over eigen schaduw springen 

Managers hebben kort samengevat targets en willen in control zijn. Vooral dat laatste 
wringt met Het Nieuwe Werken en Social Media. De twintigste eeuwse organisatie is 
doordrenkt van command & control. De beweging is echter naar minder management 
en meer zelfsturing door medewerkers. Het Nieuwe Werken is daar ook een 
voorbeeld van. 

Natuurlijk  moet  een  manager  zijn  risico’s  afdekken en dat kan ook. Cruciaal daarbij is 
dat  hij  daarover  met  zijn  collega’s  en  de  medewerkers  praat,  over  het  wat,  hoe  en  
waarom.  Dat  is  ook  de  sleutel  tot  zijn  hele  probleem  binnen  de  organisatie.  “Social  
Media,”  “Het  Nieuwe  Werken”  enz.  scheppen  door het hype karakter een sfeer of het 
allemaal gewoon moet en kan. Het gaat inderdaad om onafwendbare veranderingen, 
om organisatieverandering. Daar kunnen en mogen echter wel eisen aan worden 
gesteld. Dus bijvoorbeeld heel down to earth: een business case, implementatieplan, 
veranderplan etc.. Het enige waar het management op bedacht moet zijn is dat het 
over zijn eigen schaduw heen moet springen. 

Deze ontwikkelingen veranderen de rol van het management zelf grondig en zullen 
ook tot een reductie in aantallen leiden. In die context kan er een stevige discussie 
ontstaan  met  collega’s  en  medewerkers. 

Het gaat vooral om kansen: medewerkers kunnen veel zelfstandiger en veel meer 
met onderlinge afstemming - zelfregulering- hun werk doen. En als het goed wordt 
georganiseerd ook tegen lagere kosten. 

Een manager mag en moet de reguliere stappen nemen bij de invoering: business 
case, aanhaken aan de bedrijfsstrategie, implementatieplan etc. en tijdens de 
uitvoering reguliere monitoring uitvoeren. De grote angel is dat dit allemaal veel 
onbekende factoren bevat en ook het management en de control zelf raakt. Dat vergt 
echt verandermanagement.  

                          

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net 
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3.4 Professionaliteit 

Het Nieuwe Werken betekent kort samengevat het volgende voor de relatie 
leidinggevende – medewerker: 

 Afspraken over output. Over het te leveren product, de kwaliteit, de termijnen 
en de randvoorwaarden waaronder dat product wordt geleverd.  

 Afspraken over de mate van autonomie en de beslissingsbevoegdheid tijdens 
het productieproces. 

  Afspraken over de verantwoordelijkheid voor het eindproduct en het proces, 
waaronder ook de afstemming. 

 
Dit kan dus niet zonder vertrouwen van beide zijden. 

De zelfsturing voor de medewerker neemt toe en de leidinggevende gaat meer 
begeleiden. De mate waarin dat kan heeft vooral te maken met de 
taakvolwassenheid van de medewerker. Als we abstraheren van het begrip Het 
Nieuwe Werken dan praten we dus gewoon over professionaliteit. 

Het begrip professionaliteit is een vertrouwd begrip dat waarde kan toevoegen bij de 
invoering van Het Nieuwe Werken. Professionaliteit heeft namelijk niet alleen 
betrekking op zakelijke inhoud ( vakbekwaamheid,  zelfstandigheid…),  maar  ook  op  
emotie. Trots zijn op je vak en gerespecteerd ( willen) worden om je 
vakbekwaamheid.  

Er  is  al  lange  tijd  breed  ongenoegen  over  de  “uitholling  van  het  vak”  door  “general  
management”  dat  “geen  inhoudelijke  kennis”  heeft. Waar dit ongenoegen gefundeerd 
is  zal  dit  bij  Het  Nieuwe  Werken  leiden  tot  vervanging  van  “de  prikklok”  door  
eenzijdige focus op outputafspraken. De veelgeprezen toename van de productiviteit 
en arbeidssatisfactie zal daar waarschijnlijk dan ook niet volledig optreden. Hier ligt 
dus een kans. 

De medewerker krijgt vrijheid en vrijheid vereist vertrouwen. Een goede basis 
daarvoor is intrinsieke motivatie. We kunnen daar iets nieuws voor uitvinden, maar 
ook teruggrijpen op het vertrouwde begrip professionaliteit. De medewerker die trots 
is op zijn vak gaat ervoor, ook als de baas niet meekijkt. De grootste toevoeging zit 
echter waarschijnlijk bij het management. Dat dient de professional en zijn werk te 
respecteren. 
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We praten nu vaak neutraal over minder direct sturen en meer begeleiden en 
coachen door de leidinggevende. Eigenlijk is dat niet neutraal, want ook daarin kan 
een stevige top down relatie zitten. Dat verandert wezenlijk als het begrip 
professionaliteit wordt geïntroduceerd omdat sturen en inhoudskennis dan scherper 
gescheiden op tafel komen. 

 De taakvolwassen medewerker zal relevante, ook inhoudelijke vragen stellen 
aan de leidinggevende over de opdracht en vervolgens met goede 
argumenten gefundeerd zijn plannen, beslissingen en geleverde producten 
verantwoorden. 

 De nog niet taakvolwassen medewerker zal inhoudelijke hulp vragen bij de 
opdracht en bij zijn ontwikkeling en die vooral zoeken bij de taakvolwassen 
medewerker. 

 

De  leidinggevende  zal  in  beide  gevallen  meer  moeten  laten  zien  dan  “lever  mij”  
zonder nadere specificatie  of  “omdat  ik  het  zeg.”  Hij  zal  meer  ruimte  moeten  geven  
aan de professional en meer als verbinder moeten optreden. Tussen de visie van de 
organisatie en de werkvloer, tussen projecten en tussen personen binnen projecten. 
Vertrouwen en professionaliteit. Dat lijkt voor alle partijen een goede ontwikkeling. 
 

 
Image: Master isolated images / FreeDigitalPhotos.net 
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3.5 Verbinden van het Nieuwe Werken  

Het Nieuwe Werken staat niet op zichzelf, maar moet worden ingepast in de 
bestaande organisatie. 

Control en controle 

Het Nieuwe Werken gaat uit van vertrouwen. De huidige control en controle is strak 
gekoppeld aan command & control management en gaat niet uit van vertrouwen. Het 
ligt in de rede dat vooral control en controle moeten meebewegen. De redenering is 
eenvoudig. Als je de oude stijl van control en controle vasthoudt zeg je in wezen dat 
je je medewerker vergaand wilt controleren en dat je dus eigenlijk Het Nieuwe 
Werken niet zou moeten willen. Natuurlijk begrijpt iedereen dat er control en controle 
moet  zijn,  maar  voor  het  “hoe”  zijn  veel  varianten  mogelijk.  Het  is  onmiskenbaar  dat  
vertrouwen meer ruimte moet krijgen. 

Informatievoorziening en automatisering 

De  focus  in  de  discussies  gaat  sterk  naar  de  medewerker  die  “HNW”  werkt, maar de 
praktijk zal zijn dat: 

1) veel organisaties hybride worden ( bestaande situatie  en  “Het  Nieuwe  
Werken”)   

2) contacten buiten de organisatie niet  allemaal  “HNW”  zullen  zijn. 

Informatievoorziening en automatisering moeten daarom de bestaande situatie en 
Het Nieuwe Werken tegelijk kunnen bedienen, maar wel vanuit één platform. 
Cloudcomputing kan veel problemen buiten door anderen laten oplossen. 

Huisvestings- en materieelbeleid 

Minder fysieke werkplekken op kantoor en minder mobiliteitskosten. De winst van het 
minder zal echter meestal niet meteen volledig optreden, vooral door de bestaande 
verplichtingen. Een andere onzekere factor is wat de thuiswerkplek op termijn gaat 
kosten, vooral door de bestaande regelgeving (ARBO, aftrek arbeidskosten...). 
Cloudcomputing (m.n. kantoorautomatisering) kan een grote besparing opleveren. 
De besparing op huisvesting en materieel kan in het begin beter conservatief worden 
geraamd, maar de besparing is er. 

Voor de “bv Nederland” betekent Het Nieuwe Werken overigens ook nog iets. De 
kantorenmarkt zit al in de problemen en daarmee ook de beleggers incl. de 
pensioenfondsen.  
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Het arbeidsvoorwaardenbeleid: algemeen 

De focus in de discussies gaat sterk naar  de  medewerker  die  “HNW”  werkt,  maar  de  
praktijk  zal  zijn  dat  veel  organisaties  hybride  worden  (  bestaande  situatie  en  “Het  
Nieuwe  Werken”).  Dat  betekent  dus  “dubbel”  uitvoeren  van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid. 

 De bestaande wet- en regelgeving biedt enige ruimte om anders om te gaan 
met het arbeidsvoorwaardenbeleid. Als de medewerkers meebewegen kan die 
ruimte wat worden opgerekt ( vergoedingen, verlofregistratie). 

 Op de korte termijn zou in het bijzonder gesproken moeten worden over  
a) Arbeidskosten. De thuiswerkplek kost geld en de fiscale regelgeving sluit 
daar niet goed op aan.  
b) ARBO. Hoever reikt de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de 
thuiswerkplek? 

 Op de iets langere termijn moet gesproken worden over arbeidstijd en verlof. 
Dat gaat bijvoorbeeld over begrippen als werkdag, overuren enz. en dat raakt 
ook de beschermende ARBO.  

 Op de langere termijn zou gesproken moeten worden over echte flexibilisering 
op  basis  van  “volwassen”  arbeidsverhoudingen.  Een  belangrijke  vraag  daarbij  
is of er niet meer eenheid moet komen in de benadering van zzp-ers en 
medewerkers.  

Er moet een stappenplan komen om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren.  

Het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overgangsperiode 

Het Nieuwe Werken betekent een grote verandering in de arbeidsrelatie. Er zijn 
branches waar werknemers van huis uit zeer flexibel zijn en zich bijvoorbeeld 
nagenoeg als zzp-er gedragen. Nu de pioniersfase voorbij is sluiten ook meer 
traditionele organisaties aan. Daar kunnen klassieke geschillen in een nieuw jasje 
optreden. Enkele voorbeelden: 

De werkgever heeft een thuiswerkplek ingericht, maar moet hij ook periodiek 
controleren of de werknemer die ook daadwerkelijk gebruikt? Dat speelt als er 
bijvoorbeeld RSI optreedt. 

De werkgever verplichtte thuiswerken en de werknemer heeft daarom zijn 
kinderopvang verplaatst van naast kantoor naar de eigen woonplaats. Als de 
werkgever wil stoppen met Het Nieuwe Werken maakt de medewerker bezwaar. 

De werkgever is ontevreden over de prestaties, maar hij heeft alleen op hoofdlijnen 
afspraken gemaakt, gestuurd en begeleid. 

De bestaande regelgeving, afspraken en cultuur kunnen botsen met Het Nieuwe 
Werken. Niet alleen in de desbetreffende organisatie, maar ook bij instanties waar 
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die mee te maken krijgt zoals arbeidsinspectie, rechtspraak en fiscus. Op termijn zal 
dat wel worden opgelost, maar voorlopig is voorzichtigheid geboden. 

Naast goede afspraken met medezeggenschap en vakbonden hoor je bijvoorbeeld 
ook dat Het Nieuwe Werken voor een begrensde periode wordt afgesproken, zodat 
de werkgever dit zonder grote schokken kan beëindigen. Ook dat medewerkers een 
aanvullend arbeidscontract voor bepaalde duur krijgen boven het bestaande contract. 
Dat regelt dan specifiek zaken als rechten en verplichtingen rond thuiswerken enz.. 

De kern van dit probleem is dat de werkgever voor de wet verantwoordelijk is voor de 
aansturing en controle, maar dat hij daar nu vrijwillig een deel van opgeeft. Dat is 
juridisch dus voorlopig vooral zijn risico. 

Management development 

Er is een type manager nodig  dat  kan  omgaan  met  de  toegenomen  “afstand”  en  
zelfstandigheid: loslaten, sturen op resultaat, faciliteren, stimuleren, coachen. Dat 
raakt in het bijzonder ook het middenmanagement.  
 
P&O 

Er is behoefte aan selfservicesystemen zodat de medewerker de meeste zaken zelf 
op afstand kan regelen.  

Communicatie 

“Een  nieuwsbrief  is  niet  voldoende.”  Er  moet  een  samenhangend  gebruik  ontstaan  
van verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld een vast tijdstip voor werkoverleg, 
waaromheen andere contacten gepland kunnen worden  (  netwerken,  intervisie…).  
Actief gebruiken van intranet en de sociale netwerken. 

 
 

                    
Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net 
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3.6 Werken in de digitale clouds  

Een indruk: haal realtime op je uitgeklede pc standaardtoepassingen als 
tekstverwerken binnen en sla je gegevens ergens in de digitale cloud op. 
Revolutionair en kostenbesparend: een uitgeklede pc, betalen voor gebruiksduur, 
geen bemoeienis met software en onderhoud. 

Natuurlijk zal dit er anders uit gaan zien. Er zal een discussie komen over beveiliging 
zoals waar de servers mogen staan en het strikt scheiden in public, hybrid en private 
cloud. Er zal een discussie komen over aanbesteden en gebruikerseisen. Het zal 
vaak een functie zijn op slimme multifunctionele apparaten. Maar de digitale cloud 
komt er. Het gebruik van de Social Media, vooral voor intern gebruik, is daar al een 
voorbode van. 

Een van de grote voordelen: standaardisatie. Niet eens zozeer vanuit 
kostenperspectief, maar vanuit het efficiency perspectief. We kunnen eenvoudig 
communiceren over organisatiegrenzen heen. 

3.7 Leren van externen 

Veel organisaties zijn bezig om Het Nieuwe Werken in te voeren. De koplopers 
hebben een grote slaagkans, maar de grijze massa die volgt zal dezelfde problemen 
tegenkomen als bij vorige pogingen om fundamenteel te veranderen. Daar komt bij 
dat ze nu vaak zelf het wiel willen uitvinden omdat ze op dit moment om 
uiteenlopende redenen vaak geen externen willen inhuren.  

Dit is geen pleidooi voor het wel of niet inhuren van externe adviseurs, al was het 
maar omdat velen eerder bij de bedoelde mislukte pogingen tot organisatie-
verandering betrokken waren. We kunnen echter veel van hun leren over Het Nieuwe 
Werken.  

Bedoeld wordt hier de groep externen die je vaak in de van alle moderne gemakken 
voorziene  “kantoorfaciliteit  op  uurbasis”  op  centrale  punten  in  het  land  tegenkomt.  In  
dienst van een bureau of zzp-er.  

Met  “laptop  en  smartphone”  zijn  zij  “connected”  en beschikken zij over de 
kernfaciliteiten van een modern kantoor. Ready for action, anyplace & anytime. De 
bedoelde  “kantoorfaciliteit  op  uurbasis”  is  bovendien  heel  belangrijk  voor  hun  
zakelijke en sociale contacten. Niet alleen met bekenden, maar juist ook met 
anderen. Daar ontstaan nieuwe verbanden en ideeën.  

Waar zitten de echte problemen voor deze externen om zo te werken? Als zij 
verbinding moeten leggen met organisaties die nog niet zover zijn. Dat slaat op de 
technische infrastructuur, de werkwijzen, de cultuur.... 
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We kunnen onze gemiddelde medewerker na een grondige uitleg van de gewenste 
werkwijze  en  cultuur  nu  wel  naar  de  werkplek  thuis  sturen  met  “laptop  en  
smartphone”,  maar  zou  het  niet  veel  effectiever  zijn  om  ze  eerst  eens  een  tijd  op  
locatie te laten meedraaien in de bedoelde cultuur van externen?  
Ook leidinggevenden. Het zijn leerzame en stimulerende omgevingen. Een 
neveneffect kan daarom ook zijn dat medewerkers weer weten waarom ze hun baan 
willen of dat ze juist mobiel worden. 
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4 Een plek om te werken, netwerken en elkaar te 
inspireren. 

Door Jean-Marc Verhoeven 

Swung House is een duurzaam Smart Work Center. Een werk- en 
ontmoetingsplek voor ondernemers, klanten van deze ondernemers en 
ondernemende mensen. Een plek waar mensen werken, netwerken en elkaar 
inspireren.  Kortom:  een  ‘levende’  plek  waar  zichtbaar  wordt  wat  er  gebeurt  als  
mensen hun hart volgen en doen wat zij écht leuk vinden. 

Bedrijven die aanhaken bij het concept zijn ervan verzekerd dat ze aansluiten op de 
maatschappelijke trends van duurzaamheid en milieubewust ondernemen. 
Bovendien ben je als bedrijf aantrekkelijker voor werknemers. Zij hebben steeds 
minder zin om elke dag aan te sluiten in de file, en werken graag op een inspirerende 
plek. Voor een efficiënter en effectiever werkproces dat past bij de wensen en eisen 
van deze tijd. Naast de keuze uit een smartphone, laptop, lease auto en zelfs het 
soort van dienstverband, ook de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen werkplek. 

 

In september 2010 hebben wij onze deuren geopend. Wij faciliteren onze klanten in 
hun Nieuwe Werken proces. Na een jaar hebben wij veel geleerd over de motieven 
van zzp-ers, MKB en grote bedrijven om Het Nieuwe Werken proces daadwerkelijk 
aan te gaan. De belangrijkste zijn: Gemak; Plezier in het werken door het zelf kiezen 
van  de  juiste  en  “eigen”  omgeving;;  In  verbinding  staan  met  gelijkgestemden  binnen  
een actief en professioneel netwerk van verschillende professionals; Financiële 
motieven. Het is een mooi proces om als Smart Work Center, met een eigen gezicht, 
onze dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen op de wensen van deze 
verschillende partijen. 

Wij vinden het goed en opvallend om te zien dat grote bedrijven serieus kijken naar 
de behoeften van de medewerkers aangaande de uitvoering van hun 
werkzaamheden en de verschillende behoeften daarin, maar zich ook de vraag 
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stellen of zij daadwerkelijk alle dure vierkante meters kantoor waar zij op dit moment 
gebruik van maken ook daadwerkelijk nodig zijn. Het antwoord daarop is bijna altijd 
“nee”.  Kleine bedrijven kiezen er zelfs voor helemaal geen investeringen meer te 
doen in een eigen kantoor en langdurige relaties aan te gaan met locaties die 
flexibele werkplekken aanbieden. 

Daarnaast is het mooi om Het Nieuwe Werken in de praktijk te zien. Het proces wordt 
levend. Eigen verantwoordelijk geven en nemen en daarin vertrouwen hebben. Dit in 
combinatie met zzp-ers en die behoefte hebben aan een professioneel en zakelijk 
netwerk en daar actief in worden betrokken. Hierdoor ontstaan nieuwe verbanden die 
vaak niet meteen voor de hand liggen en waardoor nieuwe business ontstaat. 

Door Jean-Marc Verhoeven van Swung House. 

Voor meer informatie kijk op: www.swunghouse.nl  

Of neem contact op: 

Prinses Alexialaan 8 
2496 XA Den Haag 
015 310 78 44 
haaglanden@swunghouse.nl 
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5 Het nieuwe werken en de Social Media in de 'Cloud' 

Door René Bladder 

Wat is het toch fantastisch als we straks op elk moment, en op elke tijd over al onze 
data zouden kunnen beschikken! Een tijdperk waarbij het niet uitmaakt waar je bent, 
of wie je bent, maar waar je op basis van je rol en identiteit toegang krijgt tot 
informatie, wanneer je maar wilt. 

“Robert  is  een  lieve  huisvader  die  actief  is  voor  de  scoutingclub  van  zijn  zoontje.  In  
zijn vrije tijd wel te verstaan. Overdag verwerkt hij offerteaanvragen: hij controleert of 
ze juist zijn ingevuld, of de vraag van de klant duidelijk is en stuurt ze vervolgens 
door naar de afdeling verkoop. Een interessante baan, waar je veel contact hebt met 
klanten. Waar je klanten met problemen helpt om een goede offerteaanvraag in te 
dienen. 

Robert vindt het wel makkelijk  dat  zijn  collega’s  van  verkoop  om  de  hoek  zitten.  Als  
hij weer een goede offerteaanvraag heeft, loopt hij meteen even bij ze langs om aan 
te geven dat er weer een potentiële opdracht in het vat zit. Hij legt ze meteen uit wat 
hij door de telefoon allemaal heeft gehoord. 

De laatste tijd is het een beetje druk bij de scouting. Hij heeft zich vrijwillig opgegeven 
om de administratie van de verbouwing bij te houden. Soms moet hij even mee naar 
het gemeentehuis om te praten over de verbouwing. Als forens vindt hij dat maar 
vervelend. Heen en terug verliest Robert toch al gauw ongeveer anderhalf uur aan 
reistijd.  Als  hij  nou  toch  een  zou  kunnen  telewerken…..“ 

 

De huidige generatie is helemaal gewend aan de cloud. Alles moet in de cloud 
gebeuren, en als je dat niet doet, nou dan ben je niet op de toekomst voorbereid. 
Dus hup, alle administratie zetten we in Google Documents, klantcontacten hebben 
we via LinkedIn en Facebook. De marketing via Twitter. Heb je onze Prezi al gezien? 

Er zijn zoveel social media. Voor elke doel is wel een middel ontwikkeld. En bleef het 
maar  bij  één  middel  per  doel…  net  als  je  gewent  bent  om  alles  via  Facebook  te  doen,  
kom je er achter dat jouw professionals al zijn overgestapt op LinkedIn. Snel dus een 
profiel toevoegen en je daar ook manifesteren. Maar ja Google+ heeft zijn intrede 
gedaan en nu wordt er van jou gevraagd wat jouw strategie is. Zeg het maar, wel of 
niet investeren in dit platform. Hé, de Spaanse markt beweegt zich meer op Tuenti 
terwijl de Nederlandse klanten Hyves actief gebruiken……………………………… 

 

 

STOP!!!! 
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Het is tijd om terug te gaan naar de basics: Waarvoor ben ik ter aard? Wat is mijn 
bijdrage aan deze maatschappij? Wie is mijn doelgroep? En hoe bedien ik die, met 
welke middelen?  

Ga weer terug naar de strategie en laat je niet afleiden door de actualiteit. Je hebt 
een sterk product? En je klanten zijn tevreden? Stop dan met het heen-en-weer 
switchen tussen de platformen en ontwikkel een Social Media Strategie. 

 

“Robert  is  ondertussen  op  een  cursus  Twitter/Hyves  geweest.  In no time heeft hij zich 
de vaardigheden toegeëigend die hij nodig heeft om zich op de Social Media te 
bewegen. Het is niet alleen handig voor zijn werk, maar ook voor de Scouting: via 
Twitter wordt hij op de hoogte gebracht van de verbouwing. Dat scheelt toch maar 
weer anderhalf uur aan vrije dagen. Hij wil Twitter en Hyves ook gaan gebruiken voor 
het bedrijf. Maar ja, wat mag hij wel of wat mag hij niet zeggen op Twitter. Ach, het 
zal  zo’n  vaart  niet  lopen,  we  doen  maar  wat  en  kijken  waar  het  schip  strandt. Robert 
deelt zijn naam op Twitter en geeft aan dat hij open staat voor offerteaanvragen en 
andere vragen over het bedrijf. Trots vermeldt hij via Twitter dat hij druk bezig is met 
een  offerteaanvraag  van  een  groot  bedrijf.  ‘@Robert:  Bezig  met  een  mega  offerte 
voor  #bedrijf,  betreft  #onderwerp.’ 

De volgende week wordt Robert op het matje geroepen bij zijn chef. Zijn chef heeft 
net gesproken met directeur Pieter, een goede kennis. Pieter heeft aangegeven dat 
#bedrijf de opdracht bij de concurrent laat uitvoeren. Een concurrent heeft een hele 
scherpe offerte uitgebracht voor #onderwerp, en dat terwijl #bedrijf helemaal geen 
offerteaanvraag verstuurd had aan de concurrent. 

Je begrijpt dat dit geen vriendelijke gesprek was, ook al had Robert het zo goed 
bedoeld.“ 

De introductie van Social Media op de werkvloer (al dan niet formeel) betekent ook 
een introductie van nieuwe verantwoordelijkheden. De impact van een stukje tekst op 
een Social Medium kan grote consequenties hebben voor een individu en/of 
organisatie. 

Als je Social media ziet als iets wat buiten jouw organisatie gebeurt, dan heb je je 
kop diep in het zand gegraven. Social Media is overal, ook in jouw organisatie. De 
medewerkers hebben vast wel ergens een profiel op Hyves, Facebook, LinkedIn of 
Twitter. En als ze een profiel hebben, zullen ze die gebruiken ook! Het is aan jou als 
werkgever om aan te geven waar jouw grenzen liggen, ten aanzien van de 
communicatie over jouw bedrijf. Deze spelregels kunnen niet té beperkend zijn, maar 
spelen  meestal  in  op  ‘common  sense’.  Leg  deze  spelregels  vast  als  onderdeel  van  je  
beleid. Noem het bijvoorbeeld het Social Media Beleid. 
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Het Social Media Beleid is niet bedoeld om je werknemers te beteugelen. Het is er 
ook voor om ze te beschermen. Je geeft als bedrijf de grenzen aan, maar ook de 
mogelijkheden. Mag iemand wel of niet namens het bedrijf Twitteren? Wie heeft de 
leiding op het gebied van Webcare? Waar kunnen medewerkers terecht als ze via de 
Social Media een vraag krijgen over het bedrijf? Etc.. 

 

“  Robert  krabt  zich achter de oren en besluit dat het handig is om Social Media te 
omarmen voor zijn bedrijf. Hij ziet ook in dat hij dat niet alleen kan doen. Maar door 
de Social Media te gebruiken kan hij meer mensen bereiken, sneller inspelen op 
klantbehoeften en zo wellicht  een  groter  aantal  opdrachten  in  de  ‘pipeline’  zetten.  Om  
dit goed te organiseren heeft hij de medewerking van het Managementteam nodig. 
Ook heeft hij hulp nodig bij het monitoren van de Social Media: wel zo handig als 
Robert op vakantie is.  

Het Managementteam hoort het verhaal van Robert aan. Ook zij zien de voordelen 
in, maar zijn nog niet overtuigd dat de organisatie er ook echte baten uithaalt. Ze 
besluiten dan ook om een proefproject te draaien. De chef van Robert krijgt als 
opdracht om 10% meer offerteaanvragen binnen te krijgen (en te behandelen), het 
hoofd van het stafbureau (belast met communicatie) krijgt als opdracht om webcare 
in te richten en het imago van het bedrijf te meten. Het managementteam wil eerst 
een nulmeting laten uitvoeren, en wil aan het einde van het proefproject een 
duidelijke verbetering zien van de bekendheid en imago van de organisatie. Om te 
kijken of de organisatie er klaar voor is, besluiten ze de Social Media Checklist te 
hanteren.” 

 

René Bladder is manager, adviseur en blogger.  

Met Bladder.nl geeft hij uitvoerbaar, praktisch ICT- en eboekadvies. Kijk voor zijn 
profiel op LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rbladder of stuur een email voor meer 
informatie: rene@bladder.nl  
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6 Communicatie en Het Nieuwe Werken 

Door Peter Schlingemann 

De communicatierevolutie van de vorige eeuw heeft het aangezicht van de wereld 
ingrijpend veranderd. In het beste geval kunnen we stellen dat ernstige zaken als 
genocide of andere misdaden tegen de menselijkheid niet meer onopgemerkt 
kunnen gebeuren, in het slechtste geval dat we door de snelheid van de 
communicatie de meest basale omgangsvormenvormen niet meer in acht nemen. 
Een beleefde groet kan er niet meer af. Wel een groer, een greot, een gropet of, nog 
erger, een gr. Ik vraag me dan wel eens af of de afzender het wel zo goed meent – 
hij gromt immers tegen mij. 

Het Nieuwe Werken ontleent zijn bestaansrecht voor een deel aan de 
communicatierevolutie. We zijn immers in staat rechtstreeks te communiceren met 
iedereen, overal ter wereld. Toch zou het niet juist zijn te denken dat de nieuwe 
communicatie een voorwaarde is voor het Nieuwe Werken. Communicatie is net 
zoiets als mobiliteit: snelheid en mogelijkheden mogen spectaculair groeien, maar 
het doel blijft hetzelfde. Bij mobiliteit gaat het om verplaatsing van A naar B, bij 
communicatie om het overbrengen van een boodschap, ook van A (de zender) naar 
B (de ontvanger). In het Nieuwe Werken is communicatie niet wezenlijk anders dan 
in de traditionele situatie. Er is desondanks een belangrijk verschil: het Nieuwe 
Werken vraagt om meer persoonlijke verantwoordelijkheid. In een corporate kader is 
communicatie gestandaardiseerd. Dat geldt niet alleen voor de middelen, maar ook 
voor  de  communicatiemomenten.  Wie  ‘geïsoleerd’  werkt,  heeft  de  vrijheid  om  ten  
minste  het  laatste  een  eigen  invulling  te  geven.  De  freelancer  of  zzp’er  geniet  ultieme  
vrijheid. Als hij uitsluitend via Twitter wil communiceren, is dat zijn zaak – het is 
tenslotte zijn eigen zaak. Of het verstandig is, is een tweede. 

We zijn momenteel getuige van een minirevolutie binnen die hele grote revolutie: de 
opkomst van de sociale media. Eigenlijk meer evolutie dan revolutie, want sociale 
media betekent niet meer dan een accentverlegging in de toepassing van bestaande 
communicatietechnieken. We kunnen nu al spreken van een echte hype: wie niet 
meedoet, loopt achter. Onderzoek zou uitwijzen dat, bijvoorbeeld, de inzet van 
sociale media de omzet van een middelgroot bedrijf met tien procent (of zelfs meer) 
vergroot. Als natuurlijk gevolg van deze en vergelijkbare beloften duiken opeens uit 
alle hoeken en gaten coaches, specialisten en goeroes in de sociale media op. Het is 
verleidelijk  om  te  denken  dat  ‘sociale  media’  bij  het  Nieuwe  Werken  hoort,  eenvoudig  
omdat  het  ‘nieuw’  is.  Dat  is  een  vergissing.  Zelfs  een  oppervlakkige  studie  van  de  
populairste sociale media maakt duidelijk, dat hier voorzichtigheid geboden is. Juist 
het sociale aspect maakt van Facebook, LinkedIn en andere communities doolhoven, 
waarin verschillende belangen door elkaar lopen. Gezond verstand kan uitkomst 
brengen, maar de hype zet er behoorlijke druk op. 
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Hoe moeten we dan de rol van communicatie binnen het Nieuwe Werken 
samenvatten? Zo eenvoudig mogelijk. Het Nieuwe Werken legt meer 
verantwoordelijkheid bij de werknemer, of hij nu voor een baas werkt of voor zichzelf. 
Dat is goed, want het dwingt de nieuwe werker tot nadenken over de 
productiemiddelen -waaronder communicatie- die hem ten dienste staan. Verder 
verandert  er  eigenlijk  weinig.  Net  als  honderd  jaar  geleden  wekt  ‘een  vriendelijke  
groet’  meer  sympathie  op  dan  een  gr.  Overal  ter  wereld. 

 

Peter Schlingemann 

Managing director van Post Scriptum 
Bureau voor journalistiek, redactionele producties en communicatie-advies. 

 

 

 
Hij gromt immers tegen mij. 

Image: Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net 
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7 Social media 

7.1 Algemeen 

Social Media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het 
mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruikersvriendelijke en vaak 
leuke wijze. Wikipedia  omschrijft  dit  als  volgt.  “Social  Media  of sociale media is een 
verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig 
tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Tevens is er 
sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. De Engelse term 
Social Media is  ook  in  het  Nederlandse  taalgebied  gangbaar.  ….  Onder  de  noemer  
Social media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, 
Facebook  en  LinkedIn  en  diensten  als  Twitter  geschaard.” 

In Nederland zijn de bekendste Social Media sites: Hyves, Facebook, LinkedIn, 
Twitter en YouTube. Natuurlijk zijn er nog vele andere sites: Wikipedia, MySpace, 
NuJij, Schoolbank etcetera.  

De belangrijkste typen. 

 Social networking: Facebook,  LinkedIn,  Hyves,  MySpace… 

 Blogging: blogs, Twitter, Yammer… 

 Multimedia:  You  Tube,  Flickr… 

 Collaboration:  Wikipedia,  Google  Docs… 

Veel organisaties en leidinggevenden zijn vooral bang voor de onbeheersbaarheid 
van de Social Media. Terecht, als ze geen adequate maatregelen hebben getroffen, 
beginnend met gewoon erover te praten met andere leidinggevenden en de 
medewerkers. De Social Media zijn er en alles onder controle hebben is een illusie. 
Als er aan enkele randvoorwaarden is voldaan kunt u blij zijn met Social Media. 
Naast nieuwe informatie ontvangen en verstrekken gaat het vooral om de online 
dialoog. U kunt online praten met uw klant en de klant met u. Klanten praten online 
over u en u kunt zich in die discussie mengen. Kortom, gouden kansen voor het 
opbouwen  van  product  imago’s  en  klantrelaties.  Voor  de  overheid gaat dat in termen 
van transparantie en contact met de samenleving, met de burger. Daarnaast kunnen 
de Social Media worden ingezet voor de interne communicatie. Er zijn er die speciaal 
voor dit doel zijn ontwikkeld, zoals Yammer. 
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7.2 Social Media en Het Nieuwe Werken 

Mensen en organisaties veranderen.  
De  aanstormende  generaties  zijn  opgegroeid  als  “digital  natives”  en  willen  dat  ook  op  
de werkplek terugzien. Als die er nog is in de huidige vorm, want de trend is steeds 
meer tijd- en plaats onafhankelijk werken. Thuis, bij de klant, ergens langs de weg. 
Daar gaat Het Nieuwe Werken over. Dat betekent investeren in techniek, maar vooral 
in nieuwe werk- en communicatievormen. Niet alleen om effectief te produceren, 
maar ook om binding in de organisatie te behouden. Dat betekent dat er heel veel 
online moet kunnen: zakelijk, sociaal/ collegiaal, privé en alle mengvormen. De 
media en het gebruik daarvan doet namelijk grenzen vervagen.  

Het gaat erom medewerkers enthousiast te maken voor de nieuwe media en Het 
Nieuwe Werken. Verbieden of niet meedoen is een achterhoedegevecht. Samen 
verantwoord aan de slag gaan en samen leren. De eerste stap is digitaal te gaan: 
steeds meer via intranet ( bijvoorbeeld via Yammer of een gesloten LinkedIn groep), 
push en pull, inclusief  “sociale”  elementen.  Persoonlijk  contact  moet  functioneel  
worden: als het niet anders kan. Daar hoort natuurlijk ook de menselijke kant bij: een 
zakelijke  bijeenkomst  die  tevens  wordt  benut  om  het  “sociale  cement”  te  versterken  
of natuurlijk gewoon een social event. 

Twee belangrijke dimensies. 

 De interne processen worden aangepast. Dagelijks samenwerken op kantoor 
onder direct toezicht door de leidinggevende wordt vervangen door 
outputafspraken en ( tijd en plaats onafhankelijk) projectmatig werken. 

 De buitenwereld wordt aangesloten. Qua werkwijze als het om relaties gaat en 
qua  communicatie.  Uw  medewerkers  gaan  “ergens”  samenwerken  met  
relaties. Uw externe communicatie gaat ook via de Social Media lopen en uw 
medewerkers spelen daar een belangrijke rol bij. 

 

7.3 De rol van Social Media voor managers en medewerkers 

Managers 

Managers hebben heel kort samengevat targets en willen in control zijn. Vooral dat 
laatste wringt met Social Media. De twintigste eeuwse organisatie is doordrenkt van 
“command  &  control”, De beweging is echter naar minder management en meer 
zelfsturing door medewerkers. Het Nieuwe Werken is daar een voorbeeld van. Meer 
loslaten en meer vertrouwen, maar wel op verantwoorde wijze. 

Natuurlijk  moet  een  manager  zijn  risico’s  afdekken  en  dat  kan ook. Cruciaal daarbij is 
dat  hij  daarover  met  zijn  collega’s  en  de  medewerkers  praat,  over  het  wat,  hoe  en  
waarom.  Dat  is  ook  de  sleutel  tot  zijn  hele  probleem  binnen  de  organisatie.  “Social  
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Media,”  “Het  Nieuwe  Werken”  enz.  scheppen  door  het  hype  karakter een sfeer of het 
allemaal gewoon zo maar moet en kan. Het gaat inderdaad om onafwendbare 
veranderingen, om organisatieverandering. Daar kunnen en mogen echter wel eisen 
aan worden gesteld. Dus bijvoorbeeld heel down to earth: een business case, 
implementatieplan etc.. Het enige waar het management op bedacht moet zijn is dat 
het over zijn eigen schaduw heen moet springen. Deze ontwikkelingen veranderen 
namelijk de rol van het management zelf grondig en zullen ook tot een reductie in 
aantallen leiden. In die context kan er een stevige discussie ontstaan met  collega’s  
en medewerkers.  

Het gaat vooral om kansen: medewerkers kunnen veel zelfstandiger en veel meer 
met onderlinge afstemming - zelfregulering- hun werk doen. En als het goed wordt 
georganiseerd ook nog eens tegen lagere kosten. 

Een manager mag en moet de reguliere stappen nemen bij de invoering: business 
case, aanhaken aan de bedrijfsstrategie, implementatieplan etcetera. En tijdens de 
uitvoering reguliere monitoring toepassen. De enige echte angel is dat dit allemaal 
veel onbekende factoren bevat en ook het management en de control zelf raakt. Dat 
is geen reden om zo maar in het diepe te springen. Dat vergt echt 
verandermanagement en daar zijn beproefde werkwijzen voor. 

Medewerkers 

Een belangrijke notie is dat de geschetste ontwikkelingen van Social Media en Het 
Nieuwe Werken leiden tot een vervaging van de grens tussen werk en privé. Zoals 
medewerkers privé  “werken”  zullen  ze  dat  ook  bij  de  werkgever  willen  doen.  Social  
Media zijn daar maar een aspect van. De trend is tijd- en plaatsonafhankelijk werken, 
Het Nieuwe Werken dus, met gebruik van state of the art tools. Dat wordt een 
belangrijk punt bij werven en behouden van personeel. Dat gaat dus wringen met de 
twintigste eeuwse organisatie en manager. 

We spreken van dé medewerker, maar dat is een fictie. Recent onderzoek toont aan 
dat  starters  juist  collega’s  op  kantoor  willen  ontmoeten  en  daar  “samen”  willen  
werken. De zegeningen van Het Nieuwe Werken etc. komen later in beeld als 
bijvoorbeeld zorgtaken en studie moeten worden gecombineerd met werken. Er is 
dus een gediversificeerde aanpak nodig om medewerkers te binden en te boeien. 

Overigens is het normaal dat medewerkers er bij dit soort veranderingen - juist door 
de verbinding werk privé - nogal stevig, drammerig in gaan staan. Een goede 
manager buigt dat natuurlijk om naar positieve energie. 

Werknemers willen meer zelfsturing en flexibiliteit en Social Media horen daarbij. Op 
de krappe arbeidsmarkt staan zij vaak sterk. 
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Verbinden 

Managers en medewerkers gaan samen een ontwikkeling in, waarbij de rollen en de 
onderlinge verhoudingen gaan veranderen. De grootste uitdaging ligt bij het 
management dat los moet durven laten en tegelijk toch moet blijven verbinden en wel 
op vooral nieuwe wijzen. 

 

 

                             

Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net 

 

7.4 Social Media strategie 

De Social Media strategie is een afgeleide van de organisatiestrategie. Bij het 
opstellen van de organisatiestrategie is ook rekening gehouden met de factor Social 
Media.  

Er is geen twijfel mogelijk dat de Social Media strategie gewoon wordt ingepast in de 
organisatiestrategie en rekening houdt met andere onderdelen als marketing en 
sales. Het gaat er vooral om wat deze nieuwe discipline met zich meebrengt en 
welke keuzes die vraagt. Dat betekent dat de Social Media gewoon door de bekende 
molen moeten worden gehaald van swot-analyse enz.. Belangrijk is daarbij dat het 
om een nieuwe discipline gaat met veel onbekende factoren en een hoge 
vernieuwingsgraad. Dat pleit ervoor om een robuuste strategie te kiezen. Eerder nog 
“richting  kiezen”  waarbij  al  het  overige  voorlopig  zo  flexibel  als  maar  mogelijk  
houden. 
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7.5 Richtlijnen 

Er zijn richtlijnen nodig voor het gebruik van de Social Media die, indien aanwezig, 
voortbouwen op reeds bestaande  richtlijnen. 

Kernpunten 

 Wat doet de organisatie wel en niet online? 

 Wat doen medewerkers wel en niet online? 

Een heldere tekst, bijvoorkeur met voorbeelden van concrete situaties. 

Kerndoelen 

 Informeren en betrekken 

 Beschermen en afbakenen 

Geef duidelijk aan wat wel en niet mag. Informeer de medewerkers en ga vooral ook 
in op de waarom vraag. Dat laatste zal motiveren en kan helpen bij onvoorziene 
omstandigheden. 

Richtlijnen zijn maatwerk en zullen alleen werken als er permanent aandacht voor is. 

Richtlijnen lijken universeel, maar zijn dat in de nadere uitwerking niet waar extreem 
grote  risico’s  zijn  in  bedrijfsleven  en  overheid.  Kerncentrales,  luchtvaart,  rechterlijke 
macht  …  het  zal  wel  geen  nader  betoog  behoeven. 

7.6 Personeelsbeleid en de Social Media 

Aannemen 

Social Media bevatten via de door de deelnemers zelf ingevulde profielen uitgebreide 
en  vaak  actuele  cv’s.  De  deelnemers  profileren  zich  ook  in  de  discussies. En 
natuurlijk is de omvang en kwaliteit van hun netwerk daar zichtbaar. Allemaal 
openingen om juist daar op zoek te gaan naar personeel en om uw eigen organisatie 
daar te promoten als werkgever.  

De Social Media gebruiken als bron bij aannemen van personeel vergt wel 
zorgvuldigheid. Is alles ook daarvoor geschikt en mag dat zomaar worden gebruikt? 
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Een aantal tips: 

 Wees open over de werkwijze: wij raadplegen ook de sociale media. Nog 
eleganter is het om kandidaten toestemming te vragen. 

 Word niet speciaal  lid  van  een  medium  of  “follower”  van  een  specifiek  iemand  om  
die specifieke iemand door te lichten. 

 Weeg informatie zorgvuldig en leg belangrijke issues voor aan de kandidaat zelf. 

 Laat  de  kandidaat  zelf  zijn  “identity”  op  het  web  toelichten:  zijn  blogs, zijn netwerk 
enz.. 

 Bij afwijzing kan dat het beste op basis van een algemeen oordeel, beter niet op 
basis  van  één  “foto”  of  “quote”  uit  de  Social  Media. 

Dus: speel het open. 

 

Arbeidsrelatie 

Social  Media  zijn  belangrijk  in  de  arbeidsrelatie:  risico’s  en  kansen. Wees helder 
daarover  en  schuif  niet  alles  door  naar  de  “voorlichter”  of  “integriteitfunctionaris.”  De  
leiding moet zelf direct en frequent communiceren met de medewerkers. 

Er zijn twee hoofdstromen binnen organisaties als het gaat om medewerkers en het 
gebruik van sociale media. 

Schade voorkomen 

Het is volstrekt legitiem als een organisatie probeert te voorkomen dat er bedoeld of 
onbedoeld schade ontstaat door het gebruik van Social Media. Te denken valt aan 
het naar buiten brengen van gevoelige informatie en het ongelukkig opereren in 
discussies over de organisatie. De vraag is hoever u daarin kunt gaan. Niet elke 
situatie  is  voorzienbaar,  het  zijn  nieuwe  media  met  nieuwe  valkuilen.  “Afsluiten  &  
verbieden”  is  een  optie,  maar  het  is  onwaarschijnlijk  dat u zo de organisatie geschikt 
maakt voor de toekomst. Een gezamenlijk leerproces, waarbij geleidelijk werkbare 
handvaten ontstaan, ligt meer in de rede.  
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Kansen benutten 

De voor de hand liggende kansen zijn natuurlijk positieve aandacht, snel reageren en 
het gebruiken van de eigen netwerken van medewerkers. Een dieper liggende kans 
is echter de medewerkers meer betrekken bij de organisatie, de onderlinge band 
versterken en bijvoorbeeld ook die met de klant. 

Hier liggen ook kansen voor bijvoorbeeld HR-management: het verbinden met en het 
aanpassen van bestaand beleid. Dat gaat niet alleen over reglementen en opleiden, 
maar bijvoorbeeld ook over competenties. Het zou mooi zijn als leidinggevenden 
bijvoorbeeld zelf het voorbeeld geven door actief te zijn op het web.  

Een aantal tips: 

 Wees duidelijk over gebruik tijdens werktijd en vooral over de verwachtingen 
rondom het gebruik en het waarom. 

 Wees duidelijk over de verantwoordelijkheid binnen en buiten kantooruren 
voor wat medewerkers communiceren over de organisatie. Dat houdt in de 
wettelijke regels en algemene omgangsvormen. Dat houdt verder minimaal in 
geen  vertrouwelijke  en  geen  ongepaste  of  verkeerde  informatie  (  en  foto’s,  
commentaren enz. ), inclusief taalgebruik. 

 Wees duidelijk over of en hoe de organisatie het gebruik en de inhoud van 
internet en Social Media door medewerkers screent. 

 Wees  duidelijk  over  het  gebruik  van  bedrijfslogo’s  etc.  . 

 Raad  “friend/  follower”  relaties  tussen  leidinggevenden  en  werknemers  af. 

 Verplicht dat werknemers dat als ze namens de organisatie reageren dat ook 
duidelijk maken ( functie vermelden enz.). 

 Wees duidelijk over sancties. 

7.7 De medewerker als ambassadeur in de sociale media  

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er is al veel 
geschreven over hoe medewerkers zich daar dienen te gedragen, overwegend 
vanuit een defensieve benadering. De medewerker mag de werkgever niet in de 
problemen brengen. De andere kant is natuurlijk wat die werkgever daar kan winnen. 
Deze discussie leidt tot uitersten, van verbieden tot stimuleren.  

Het is logisch dat er ( gedrags-)regels zijn. Het uiterste, niet deelnemen aan de 
sociale media, lijkt echter geen begaanbare weg. De sociale media zijn een 
belangrijke factor geworden in de communicatie.  

Hier is een splitsing in de discussie nodig. De werkgever die via Voorlichting 
(bijvoorbeeld communitymanagement) optreedt en de medewerker die als 
professional/ privé persoon optreedt. Voorlichting is natuurlijk leading als het gaat om 
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het formeel behartigen van de belangen van de werkgever, maar die loopt tegen 
beperkingen op. De werknemer als professional/ privé persoon zou daar 
toegevoegde waarde kunnen hebben. Ten eerste is het goed dat de werkgever en 
zijn product prominent zichtbaar zijn en onderwerp van discussie. Ten tweede omdat 
de werknemer vanuit de positie professional/ privé persoon meer kan inbrengen: 
“gedachten”  enz.  als  vakman,  persoonlijk, vind ik….Niet  onbeperkt  natuurlijk,  maar 
wel meer dan Voorlichting.  

Hoe ziet de werknemer er in 2020 eruit? Speler met een eigen gezicht in de sociale 
media en intern permanent in dialoog over wat belangrijk is om in- en extern te 
communiceren.  “Intern”  met  een  nuancering:  Het  Nieuwe  Werken  is  doorgevoerd  en  
de organisatie is ook meer opgeschoven naar een netwerkorganisatie.  

7.8 Rusteloosheid door sociale media 

Als we naar het gebruik van de sociale media kijken zien we rusteloosheid.  

 Aan de gebruikerszijde. Een continue stroom nieuws, hoe vaak moet u uw 
media checken op nieuws, wat is relevant? Wanneer worden de gebruikers 
dat moe en wat gaan ze dan doen? 

 Aan de aanbodkant. Er is nog steeds groei maar is mijn aandeel voldoende, 
zit ik op het juiste spoor of mis ik de volgende doorbraak?  

Beide partijen doen er goed aan allereerst na te denken waarom ze wat gebruiken en 
vervolgens hoeveel tijd (en geld) ze dat waard is. Een strategisch plan dus. Een 
belangrijke component is overigens tijd om te verkennen. 

De vraag of u Social Media effectief kunt integreren in uw werk en leven is geen 
technisch vraagstuk. De tools om de Social Media effectief te gebruiken zijn er en 
zullen steeds beter worden. Toch hebben veel mensen problemen met de overvloed 
aan informatie, de druk die daarvan uitgaat en ook de druk die de omgeving 
uitoefent.  Ben  ik  wel  voldoende  “connected?”  Mis  ik  iets?  Het gaat over werk, school, 
vrienden,  relaties…Belangrijk  dus.  Soms  leidt  dat  tot  onschuldige  collectieve  gekte,  
hype die nergens over gaan, maar vaker zijn het enkelen die er ernstige last van 
hebben, afhaken, overspannen raken. 

Er kan nog wel eens collectieve Sociale Media Moeheid, SMM, ontstaan. Je hebt 
toppen en dalen. Ooit was televisie heel bijzonder en wilde niemand iets missen, nu 
wordt die door velen selectief bekeken en zijn er ook alternatieven.  

De sleutel ligt bij kwaliteit: wat is mij iets waard? Dat selecteert best eenvoudig. Ook 
daar moet met werknemers over worden gesproken.  
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8 Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Organiseren 

Door Petra Bosch-van Rossum en  
Ellen Massaro. 

Het Nieuwe Werken 

In kantoren die overgeschakeld zijn op Het Nieuwe Werken (HNW) ziet het er strak 
en goed georganiseerd uit. Werknemers kunnen kiezen uit verschillende soorten 
werkplekken en ontmoetingsruimtes. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat iedereen 
overal kan werken, dus ook thuis. Er wordt grotendeels digitaal gewerkt, er zijn 
afspraken over beperkte archiefruimte. Persoonlijke werkarchieven worden in eigen 
tas of locker opgeborgen. Omdat elke werkplek voor iedereen beschikbaar moet zijn, 
geldt er veelal een cleandesk policy.  

Veranderingen 

HNW en de cleandesk policy worden niet zomaar ingevoerd. Daar is voldoende 
voorbereidingstijd voor nodig. Belangrijk hierin is: goede communicatie, 
aanpassingen aan gebouw, meubels, ICT, training van de medewerkers en diverse 
aanpassingen in de organisatie.  

Iedereen gaat de uitdaging aan (of wordt verplicht) om op een andere, nieuwe manier 
te werken, het nieuwe organiseren. En in dat laatste zijn wij gespecialiseerd. 

Het Nieuwe Organiseren: grip op je werk.  

In onze praktijk begeleiden wij mensen bij het beter en effectiever werken. Wij krijgen 
regelmatig te maken met mensen die zich voorheen met papierstapels omringden en 
nu, op hun flexibele werkplek, vastlopen in o.a. een brij van binnenkomende e-mails. 
‘Clean  desk’  verbergt  op  deze  wijze  de  voormalige  (papier)chaos   

In een tijd met vele communicatiemiddelen kan je de hele dag bezig zijn met ad hoc 
zaken. Met het gevaar dat je to do list alleen maar langer wordt (heb je nog wel tijd 
voor waar het werkelijk om gaat?). 

Om goed en met plezier te werken heb je overzicht nodig. Een veel gehoorde 
hindernis is het feit dat de vaste structuur van werkplek, kast en werktijd weg is. Het 
komt er nu op aan om goed te plannen, om inzicht in en overzicht op de taken te 
hebben. Die vaardigheden heeft niet iedereen; ze kunnen wel aangeleerd worden! 
Een individuele training op de werkplek geeft inzicht, tips en handvatten, zodat er 
weer overzicht en ruimte komt in de takenlijst, email, digitale bestanden én in het 
hoofd. 
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Succes met HNW! 

Om ervoor te zorgen dat mensen volop van de voordelen van HNW gebruik maken, 
is  het  zaak  om  situaties  van  ‘verborgen  chaos’  te  voorkomen.  Hoe  doe  je  dat?  Door  
bijtijds  met  individuele  begeleiding  te  starten,  als  het  mogelijk  is  al  in  de  ‘oude’  
werksituatie. Het aanleren van nieuwe gewoontes en het omgaan met nieuwe 
verantwoordelijkheden en vrijheid heeft tijd nodig en kan alleen in stappen gebeuren. 
Als je overzicht en grip hebt op je werkzaamheden, documenten en agenda is het 
makkelijker om HNW tot een succes te maken! 

Kijk eens op onze website www.cleandesk.NU of vraag naar de mogelijkheden van 
individuele werkplektrainingen, een Clean Desk Experience en bekijk onze andere 
producten. Je kunt meteen zelf aan de slag met de tips en stappenplannen uit onze 2 
e-books: 'de 7 geheimen van een opgeruimd bureau' en/of 'de 9 geheimen van 
georganiseerd flexibel werken'. De e-books zijn gratis te downloaden van onze site 

 

 

 

Petra Bosch-van Rossum & Ellen Massaro 

www.cleandesk.NU           
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9 Het Nieuwe Werken en de online werkplek 

Door Mandy van Rijthoven  

Het Nieuwe Werken schreeuwt om een werkomgeving die je overal mee naar 
toe kunt nemen en die je kunt benaderen met elk mogelijk apparaat. Een online 
werkplek is hiervoor een goede oplossing. Via een internetverbinding kan 
overal en altijd contact met de online werkplek worden gemaakt met daarin alle 
bedrijfsspecifieke software en documenten. Een lokale server is daarbij niet 
meer nodig. 

Of ze nu virtuele werkplekken heten, of desktop-as-a-service, of cloudwerkplekken: 
online werkplekken zijn sterk in opkomst. Maar wat is dat nu precies en wat bieden 
ze voor voordelen? 

Een online werkplek ziet er hetzelfde uit als de vertrouwde desktopomgeving, 
inclusief  softwareprogramma’s  en  data.  U  hoeft  dan  ook  niet  per se met een PC in te 
loggen. Een iPad, mobiele telefoon, of elke ander apparaat dat een 
internetverbinding  heeft  volstaat,  waardoor  u  het  principe  ‘Bring  Your  Own  Device’  
mogelijk maakt. Daardoor is een online werkplek bij uitstek geschikt om Het Nieuwe 
Werken te faciliteren. 

Naast de grote mate van flexibiliteit biedt de online werkplek nog een ander voordeel: 
een zeer hoge mate van betrouwbaarheid. De servers staan (meestal) opgesteld in 
zwaar beveiligde datacenters met onder meer een noodstroomvoorziening. Backups 
en updates worden automatisch verzorgd, dus de kans dat dat u iets definitief 
kwijtraakt is microscopisch klein. De online werkplek biedt dus heel wat meer dan 
‘alleen’  een  thuiswerkplek.  

De markt van online werkplekken ontwikkelt zich razendsnel. Dat moet ook wel met 
de vele aanbieders en de grote vraag van organisaties. Het faciliteren van onderlinge 
communicatie is kritisch voor het Nieuwe Werken. Steeds meer aanbieders van 
online werkplekken richten zich hier dan ook op, door het integreren van 
toepassingen als Lync, ThuisWerkManagement, Messenger, etc. Kijk daarom eerst 
wat uw wensen zijn en laat u daarbij goed adviseren door aanbieders van online 
werkplekken, zij kunnen vaak een aanbieding op maat maken. 

Mandy van Rijthoven, Office2Go 

Office2Go is een voorbeeld van een aanbieder van online werkplekken. Zij heeft zich gespecialiseerd 
in het faciliteren van online werkplekken en doet dit sinds 2004. 

Met Office2Go kunnen organisaties de volledige automatisering uitbesteden voor een vast 
maandbedrag. Zowel Microsoft Office, maar ook de mail en vooral de bedrijfsspecifieke 
softwareprogramma’s  (eventueel  met  maatwerk)  zitten  daarbij  in.  Deze  worden  dan  via  de  online  
werkplek aan de organisatie aangeboden waar er bij Office2Go geen extra maandelijkse kosten aan 
verbonden zijn, ongeacht het aantal. Voor meer informatie: www.Office2Go.nl.  
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10 Het doel van het nieuwe werken 

Door Cathy Camertijn. 

In deze bijdrage wil ik ingaan op wat, volgens mij, het doel is van het nieuwe werken. 
Het nieuwe werken geeft ons de indruk dat er alsmaar meer afstand komt, afstand 
onder  collega’s,  afstand  tav  het  kantoor,  afstand  tav  onze  organisatie.  Het  creëren  
van deze afstand en dus ook een minder gevoel van betrokkenheid, is een reëel 
gevaar van het nieuwe werken. Om een goede en krachtige invoering van het 
nieuwe werken te doen, is het belangrijk als onderneming om eerst te gaan 
investeren in het creëren van verbinding. Als organisatie moet je heel sterk de 
verbinding opzoeken met de toekomstige uitdagingen, de eigen identiteit en de 
interne talenten van je medewerkers. 

HNW verbindt toekomst met heden 

Ik  begin  even  bij  het  begin:  “de  definitie  van  het  nieuwe  werken?”  Waarover  hebben 
we het eigenlijk bij het HNW? Bij de ene gaat het over plaatsonafhankelijk werken, 
meer zelfverantwoordelijkheid van de medewerker, een coachende in plaats van een 
controlerende manager,... Bij de andere heeft het te maken met thuiswerk en het 
gebruik van nieuwe technologie. Beide opvattingen raken volgens mij niet aan de 
essentie van de beweging waarbinnen de beelden over HNW passen. Een poging 
om wel tot die essentie te komen is ons de vraag te stellen: wat is het doel van 
HNW? 

“HNW”:  het  is  niet  een  kwestie van of je er als organisatie mee aan de slag gaat, 
maar wél hoe? HNW laat zich niet zomaar implementeren in een organisatie, er is 
geen checklist die kan worden afgevinkt. Het is veel meer dan zomaar een nieuwe 
vorm van samenwerken en plaats onafhankelijk werken. Het nieuwe werken daagt 
ons fundamenteel uit in de manier waarop wij naar onze organisaties kijken. Hnw 
daagt ons uit met een aantal vragen: “Wat  betekent  HNW  voor  onze  organisatie?  
Waar daagt het ons op uit? Waar biedt deze andere manier van kijken naar werken 
kansen aan onze organisatie? En welke keuzes gaan wij maken die aansluiten bij de 
essentie  van  onze  onderneming  of  instelling?” 

Dit alles met als finaal doel om als organisatie een passend antwoord te kunnen 
vinden op de veranderingen van vandaag en morgen. Met andere woorden: “wat  
moeten we doen om er in de toekomst nog te zijn?!” Organisaties komen vandaag 
immers steeds meer onder druk te staan. Onderzoeken wat bewegingen als HNW 
zeggen over wat er belangrijk is in ons organiseren, wordt dan een noodzakelijke 
voorwaarde om als organisatie je bestaansrecht te kunnen afdwingen. 
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De toekomst ligt niet meer voor ons, maar is er reeds vandaag! Wij maken op dit 
moment deel uit van deze toekomst. Nadenken over de consequenties van HNW 
verschaft ons daarbij heel wat mogelijkheden om de verbinding tussen heden en 
toekomst te maken. Het brengt organisaties in beweging door ze in verbinding te 
brengen met datgene wat belangrijk is in hun omgeving, de uitdagingen en de 
mogelijkheden die zich daarbij aandienen en de urgentie om daarin stappen te 
zetten... En dit is voor elke organisatie uniek. 

HNW brengt de identiteit van een organisatie naar boven 

HNW verbindt organisaties daarmee terug met de essentie van hun 'zijn': hun 
oorspronkelijke belang en kern van bestaan. Op zoek gaan naar het antwoord op de 
vraag: “Wat  is  de  reden van bestaan van onze organisatie? Wat maakt dat wij 10, 20 
jaar geleden zijn opgestart? Welk belang wilden wij verdedigen?... Dit gaat 
fundamenteler dan de missie en de visie en overtreft vele, zoniet alle, 
managementprocessen. Jos Verveen gaat zelfs nog een stap verder en spreekt over 
de afschaffing van management, althans zoals wij het vandaag kennen (bullshit 
management 2011). Te veel processen houden ons weg van de essentie van ons 
werk en beperken onze bewegingsvrijheid. Een nieuwe managementstijl is nodig. 

HNW verbindt de talenten 

In HNW hebben we het niet enkel over de fundamentele identiteit van een 
organisatie - ook de medewerkers van de organisatie zijn meewerkend voorwerp. 
Omwille van de te grote en te snelle veranderingen is het onmogelijk geworden om 
alles voor te structureren en wordt er meer en meer beroep gedaan op het eigen 
ondernemerschap bij medewerkers. Om dit te kunnen doen moeten medewerkers 
terug verbinding maken met hun drijfveren en talenten. Dat wil zeggen: medewerkers 
krijgen de verbinding met hun authentieke 'ik' terug en richten hun werkzaamheden 
hierrond in. Hier ligt volgens mij de kern van de verandering. 

 “Hoe  zou  het  zijn  als  werk  volgens  deze  principes  wordt  ingericht?” Er ontstaat 
alvast heel wat autonomie en verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en weinig 
procedures… Functieprofielen maken plaats voor rolomschrijvingen. Functieprofielen 
zetten mensen immers vast en beperken hun autonomie en passie. 

In HNW zijn medewerkers geen schapen meer 

Evident zijn deze stappen niet. Ondanks de moeilijkheden die er zijn, biedt HNW ons 
handvaten voor de toekomst. Die uitdagend en nog voor een groot stuk onbekend 
zijn.  De  enige  zekerheid  die  we  momenteel  hebben  is  “dat  er  veel  verandering  is!”  
Persoonlijk wil ik mensen en organisaties weerbaar maken om de vele 
veranderingen aan te kunnen. Maar zoals Jef Staes aangeeft in één van zijn boeken: 
“als  we  van  mensen  schapen  blijven  maken,  ook  al  zijn  het  nieuwe,  dan  nog  gaat  er  
wezenlijks  niets  veranderen!” Een nieuw bureau leidt niet tot een nieuwe toekomst 
gerichte werkattitude. Wat we nodig hebben zijn 3D omgevingen gebaseerd op 
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sterktes en vertrouwen. Zelf heb ik mogen ervaren dat het werkt. De kracht om je 
talenten in te zetten heeft gezorgd voor een dosis creativiteit en ondernemerschap. 
En geloof mij: de betrokkenheid en engagement voor het groter geheel, is nog nooit 
zo groot! En welke organisatie wil dat nu niet? 

Wie ben ik? 

Ik ben adviseur bij Kessels & Smit, the Learning company. Ik 
noem mezelf een inspirator, meedenker, toekomstdenker, 
talentontwikkelaar en nieuwe werker. 

Mijn ideeën schrijf ik neer op onze bedrijfsblog 
http://www.kessels-smit.nl/info.pl/nl/learning_company/1226 
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11 Tot slot 

Er is veel nadruk op gelegd dat de oude tools om de organisatie te sturen hun 
waarde behouden. Dit als tegenwicht tegen het hype karakter van de ontwikkelingen 
rond Het Nieuwe Werken en de Social Media. Business case, swot- risico- en 
impactanalyse, implementatieplan etc.. Daarbij dient wel volop ruimte te worden 
gegeven aan die nieuwe ontwikkelingen want die gaan grote veranderingen 
opleveren voor alle aspecten van de organisatie.  

Er is ook nadruk op gelegd dat het management over zijn eigen schaduw heen moet 
springen. De ontwikkelingen raken namelijk ook het management en de control zelf. 
Daar ligt een grote uitdaging. Medewerkers meer ruimte voor zelfsturing geven 
betekent loslaten en vertrouwen geven. Dat betekent wel dat die medewerkers 
taakvolwassen moeten zijn en de grondhouding moeten hebben van echte 
professionals. Voor wie dat nog niet het geval is dient extra begeleiding geregeld te 
worden. Dat is geen kwestie van wel of niet vertrouwen, maar van professionaliteit 
verantwoordelijkheid.  

Invoeren van Het Nieuwe Werken is dus vooral organisatie- en cultuurverandering. 
Het Nieuwe Werken zal in combinatie met bijvoorbeeld de Social Media leiden tot 
vergaande flexibilisering van de organisatie en de arbeidsverhoudingen.  
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Bijlagen 
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Websites en sociale media 

Voor de ondersteuning bij dit boek kunt u goed de volgende sites en 
discussiegroepen gebruiken. 

Websites 

1. Handboek het Nieuwe Werken: http://www.handboekhetnieuwewerken.nl 
Deze site bevat de actuele digitale versie van het Handboek het Nieuwe Werken.  

2. Het Nieuwe Werken Info: http://www.hetnieuwewerkeninfo.nl 
Deze site bevat een lijst met organisaties die Het Nieuwe Werken invoeren. U 
kunt daar ook zelf organisaties aan toevoegen, wat natuurlijk positieve exposure 
oplevert. 
Deze site bevat ook een agenda met evenementen rondom Het Nieuwe Werken. 
U kunt daar er ook zelf aan toevoegen, wat natuurlijk ook weer een positieve 
exposure oplevert. 

3. Het Nieuwe Werken Netwerk: http://www.hetnieuwewerkennetwerk.nl 
Deze site biedt de mogelijkheid om vragen te stellen over Het Nieuwe Werken en 
om zelf informatie te verstrekken. Reclame maken is daarbij toegestaan. 

LinkedIn discussiegroepen 

1. Het Nieuwe Werken: trends:  
http://www.linkedin.com/groups/HET-NIEUWE-WERKEN-TRENDS-2916154 
Discussie over de hoofdlijnen van Het Nieuwe Werken. 

2. Handboek Het Nieuwe Werken: 
http://www.linkedin.com/groups/HANDBOEK-HET-NIEUWE-WERKEN-3841216 
Discussie aansluitend op het handboek. 

3. Het Nieuwe Werken Netwerk:  
http://www.linkedin.com/groups/HET-NIEUWE-WERKEN-NETWERK-3836242 
Discussie gericht op praktisch samenwerken. 

Tweetdeck 

We praten over sociale media en dat zijn er dus meer. Een praktisch probleem bij het 
gebruik is telkens switchen van het ene naar het andere medium, van LinkedIn naar 
Twitter  enz..  Er  zijn  programma’s  die  een  bedieningspaneel  bieden  voor  meer  sociale  
media tegelijk. Een gratis topper is Tweetdeck. Hiermee kan Twitter, Facebook, 
LinkedIn, Myspace, Foursquare en Google Buzz vanuit een paneel worden bediend, 
maar kan een bericht ook parallel worden verzonden naar meer media tegelijk. 
Tweetdeck werkt met overzichtelijke kolommen die grotendeels naar wens kunnen 
worden ingesteld. De beperking zit natuurlijk onvermijdelijk in de hoeveelheid 
kolommen en berichten. 
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LinkedIn 

LinkedIn is een zakelijk netwerk. Het is mogelijk een persoonlijk profiel op te stellen, 
te communiceren, lid te worden van deelgroepen op onderwerp. Cruciaal is het 
vindbaar zijn en het vinden en verbinden van zakelijke relaties. Het altijd actuele 
adresboek, ook gerangschikt naar school, werkgever of universiteit enz.. Specifiek is 
dat berichten ook privé kunnen blijven voor de eigen kring. 

Twitter 

Twitter is een microblogdienst. Gebruikers maken een profiel aan en kunnen bericht 
verzenden van maximaal 140 tekens. Om de vindbaarheid te vergroten kunnen 
“hashtags”  worden  toegevoegd:  #  met  een  label,  bijvoorbeeld  #ipad  of  #verkiezingen.   
Twitter vormt niet alleen een belangrijk middel om kort en informeel te 
communiceren, het is bijvoorbeeld ook een factor geworden bij verspreiding van 
nieuws en politieke zaken. 
 
Yammer 

Yammer lijkt veel op Twitter, maar is specifiek voor interne bedrijfscommunicatie. 

 

 

 

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net 
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Nuttige tools 

Online brainstormen 

 Scriblink 
http://www.scriblink.com/ 

 Mindmanager 
http://www.mindjet.com/mindmanager 

 Comapping 
http://www.comapping.com/ 

 Dropmind 
http://www.dropmind.com/ 

Projectmanagement 

 Basecamp - Eenvoudig samenwerken bij projectmanagement 
http://basecamphq.com/ 

 Teamwork Project manager - Eenvoudig samenwerken bij 
projectmanagement. 
http://www.teamworkpm.net/ 

 Thymer - Eenvoudig samenwerken bij projectmanagement. 
http://www.thymer.com/ 

Overleggen 

 Met WebEx kunnen tegen betaling online meetings worden gehouden. De 
software is eenvoudig in gebruik en Engelstalig. 
http://www.webex.com/index.html 

 AnyMeeting 
Geschikt voor online vergaderen, webmeetings. webinars enz. . Makkelijk in 
gebruik: aanmelden, inbellen en aan de slag. Gratis dienst, maar met reclame. 
http://www.anymeeting.com/ 

 Adobe Connect 
Geschikt voor online seminars en vergaderen. 
http://www.adobe.com/products/adobeconnect/webinars.html 

 Skype 
Bekend van het gratis bellen met beeld via het web, maar bijvoorbeeld biedt 
bijvoorbeeld ook videoconferencing aan. 
http://www.cloudtools.nl/saas-samenwerken/review-skype-gratis-bellen-
schermen-delen-en-videoconferenties-houden/ 
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Stellingen 

 Leidt  HNW  tot  een  toename  van  “e-mail”? 
“E-mail”  is,  zoals  met  zoveel  tools,  goed  zolang  je  het  goed  gebruikt.  E-mail in 
al zijn varianten - een digitaal bericht, persoonlijk, cc... – wordt echter vaak 
slecht gebruikt en ook misbruikt. Als we met HNW gaan werken neemt de 
behoefte om op afstand af te stemmen toe.  

 Medewerkers gaan meer onderling en met relaties communiceren via 
media die zij zelf uitkiezen. Dat slaat niet alleen op de Social Media, maar ook 
op  “bring  your  own  device.”   

 De medewerkers raken losser van de formele structuren en processen. 
De organisatie zelf gaat dus meer veranderen dan men denkt en dat is vooral 
in de overgangsfase bijvoorbeeld een bron van zorg veiligheidsexperts.  

 Een groeiend deel van de beroepsbevolking werkt als zzp-er of in kleine 
bureaus. Daar ontbreekt de klassieke hiërarchische relatie manager-
medewerker en zal eerder sprake zijn van een meester-gezel relatie. Dat zal 
ook zijn uitstraling hebben naar de grote organisaties. 

 De nieuwe manager kan loslaten, maar weet ook wanneer hij de touwtjes 
weer in handen moet nemen. 

 Medewerkers  moeten  de  tijd  krijgen  om  ‘het  nieuwe  organiseren’onder  
de knie te krijgen. Er zijn veel 'plussen' aan het invoeren van HNW. Wij 
merken in de praktijk echter dat het wel erg belangrijk is dat mensen de tijd 
krijgen om 'het nieuwe organiseren' (effectiever werken, cleandesk werken) 
onder de knie te krijgen. Als dit niet gebeurt ligt het gevaar op de loer dat 
mensen door de bomen het bos niet meer zien, of niet effectief werken omdat 
ze niet de juiste of geen keuzes maken. 



 49 

Relevante links 

Websites 

 Aan de slag met het nieuwe werken 
http://www.aandeslagmethetnieuwewerken.nl/ 

 Handboek Het Nieuwe Werken 
http://www.handboekhetnieuwewerken.nl 

 Het nieuwe werken blog 
http://hetnieuwewerkenblog.nl/ 

 Het (nieuwe) werken blog 
http://www.hnwblogconclusion.nl/ 

 Het nieuwe werken doe je zelf 
http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/ 

 Het nieuwe werken 
http://www.hetnieuwewerken.com/ 

 Het Nieuwe Werken (Dik Bijl) 
http://www.nieuw-werken.nl/ 

 Het Nieuwe Werken Info 
http://www.hetnieuwewerkeninfo.nl 

 Het Nieuwe Werken Netwerk 
http://www.hetnieuwewerkennetwerk.nl 

 Het Nieuwe Werken Werkt 
http://www.hetnieuwewerkenwerkt.nl/ 

 Lifehacking 
http://lifehacking.nl/ 

 MICROSOFT 
http://www.microsoft.com/netherlands/het_nieuwe_werken/ 

 Over het nieuwe werken 
http://overhetnieuwewerken.nl/ 

 Start Het Nieuwe Werken 
http://www.starthetnieuwewerken.nl/ 

 Werken 2.0 
http://www.werken20.nl/ 
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LinkedIn groepen 

 Handboek Het Nieuwe Werken 
http://www.linkedin.com/groups/HANDBOEK-HET-NIEUWE-WERKEN-
3841216  

 Het nieuwe werken: trends 
http://www.linkedin.com/groups/HET-NIEUWE-WERKEN-TRENDS-2916154  

 Het Nieuwe Werken Netwerk 
http://www.linkedin.com/groups/HET-NIEUWE-WERKEN-NETWERK-3836242  

 Het nieuwe werken 
http://www.linkedin.com/groups/Het-Nieuwe-Werken-123506  

 Het nieuwe werken (525+) 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=49104  

 Het nieuwe werken netwerk 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2214821  

 Cleandesk.nu 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3281226  
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Boeken 

Connect! 
Menno Lanting 
Business Contact, Amsterdam 2010 
ISBN 9789047003069 

Menno Lanting gaat in op de werking, impact en mogelijkheden van sociale 
netwerken. Hij doet dat met behulp van een tweedeling: wereld en organisatie. 
In  “wereld”  gaat  hij  in  op  de  snelle  opkomst  van  de  sociale  netwerken  (zoals  LinkedIn  
en Twitter) in een ook snel veranderende wereld. Belangrijk is daarbij zijn 
onderscheid  tussen  “digital  natives”  en  “digital  immigrants;;”  de  eersten,  zeg  geboren  
na 1980, zijn  opgegroeid  met  “internet.” 

In  “organisatie”  gaat  hij  in  op  de  betekenis  voor  de  organisatie  en  de  cultuur.  Kort  
samengevat: de meeste bedrijven zijn georganiseerd voor de vorige eeuw: top down, 
organisatiehark,  vaak  naar  binnen  gericht.  En  natuurlijk  niet  “connected.”  Daar  
komen de sociale netwerken om de hoek. Individuen opereren daar alleen en in 
groepen op verschillende wijzen en in wisselende allianties. Passief benaderd: ze 
hebben het daar ook over jouw organisatie; actief benaderd:  hoe  raak  je  “connected.”  
Vooral  het  laatste  heeft  consequenties  en  maakt  de  kloof  tussen  “native”  en  
“immigrant”  zichtbaar.  Het  vereist  een  andere organisatie met een andere cultuur. 
Centraal staat daarbij dat je authentiek moet zijn; de aantredende generaties vallen 
niet meer voor op de massa gericht reclame uitingen. Natuurlijk speelt hier ook mee 
wat de ander doet; als je als bedrijf niet meebeweegt  ben  je  snel  ”’geschiedenis.” 

Het boek maakt de titel waar, biedt inzicht in een relevante ontwikkeling en 
enthousiasmeert. Enkele kanttekeningen. De sociale netwerken zijn belangrijk, maar 
verklaren en bepalen niet alles. De aantredende generaties die anders in het leven 
en werk staan, informatisering, globalisering enz. stellen veel eisen die hier aan de 
sociale netwerken worden toegeschreven. Dat neemt niet weg dat het gevraagde 
nieuwe leiderschap nodig is. De focus ligt hier op kenniswerkers, maar er is meer en 
juist de verbinding daarmee zal een moeilijke worden en waarschijnlijk een kloof 
opleveren.  Het  is  jammer  dat  na  “wereld”  en  “organisatie”  “deel  3”  beperkt  wordt  
uitgewerkt: de professionals. Dit zijn kanttekeningen die roepen om een vervolg, 
maar niet afdoen aan de waarde van het boek.  
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Een scenario voor Het Nieuwe Werken 
J. van Dooren 
Stichting Limint 2010 

Gratis e-boek. Het Nieuwe Werken vergt maatwerk, is organisatieverandering en 
dient aan te sluiten op de strategie. Kanttekeningen en tips bij Het Nieuwe Werken. 
www.lulu.com 
LINK: http://www.lulu.com/product/file-download/een-scenario-voor-het-nieuwe-
werken/14263959?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/1 

  
“Get  social.” Online netwerken voor beginners 
Jeanet Bathoorn 
Scriptum 2011 
ISBN 978-90-5594-7423 

Een beknopte inleiding in online netwerken. Wat is het, waarom zou je het doen en 
hoe kun je aan de slag? 

Alle grote media komen aan de orde, van de zakelijke netwerken tot die om muziek 
en  foto’s  delen.  Hoe  kun  je  eenvoudig  geven  en  halen  en  “connected”  zijn. 
Een praktisch en eenvoudig overzicht waar je gewoon mee aan de slag kunt.  

  
Het Nieuwe Werken is 
EMININT 2011 
Gratis e-book. Statements die de medewerker kunnen helpen bij het nadenken over 
www.lulu.com 
Link: http://www.lulu.com/product/ebook/het-nieuwe-werken-
is/16041197?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/1 

  
Het Nieuwe Werken: neem zelf het initiatief 
EMININT 2011 
E-boek. Het Nieuwe Werken hoeft je niet te overkomen. Bepaal je positie en ga er 
mee aan de slag. 
www.lulu.com 
LINK:  http://www.lulu.com/product/ebook/het-nieuwe-werken-neem-zelf-het-
initiatief/15976290?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/6 
 
 
Zelfroosteren 
EMININT 2011 
Gratis E-boek. Het rooster neemt een sleutelrol in bij de organisatie van Het Nieuwe 
Werken. Medewerkers kunnen ook zelf en samen hun rooster maken. 
www.lulu.com 
LINK: http://www.hetnieuwewerkeninfo.nl/2011/05/zelf-roosteren-3/ 
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Het Nieuwe Werken ontrafeld 
Ruurd Baane, Patrick Houtkamp, Marcel Knotter 
Van Gorcum 2010 
 
Het  Nieuwe  Werken  is  “hot,”  maar  er  zijn  weinig  boeken  over  die  gebaseerd zijn op 
grondig onderzoek. Dit boek wel. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het kritische 
kanttekeningen bevat. Niets doen is geen optie, maar Het Nieuwe Werken is ook 
weer geen oplossing voor elk probleem en de invoering is bovendien een ingrijpende 
aangelegenheid. 

Op basis van onderzoek bij veel bedrijven voegen de auteurs ervaringen toe aan het 
theoretisch kader. De techniek is ondergeschikt, het gaat om mensen die anders 
gaan (samen)werken en fundamentele organisatieverandering. Mensen moeten 
anders, zelfstandiger, meer projectmatig gaan werken en leidinggevenden moeten 
durven loslaten. Van control via aanwezigheid naar outputsturing op basis van 
vertrouwen. 

  
Het Nieuwe Werken: tips 
EMININT 2011 
Gratis E-boek. Tips bij de invoering van Het Nieuwe Werken. 
www.lulu.com 
Link: http://www.hetnieuwewerkeninfo.nl/2011/05/het-nieuwe-werken-tips-2/ 
 
 
Iedereen CEO. Netwerkleiderschap en de nieuwe organisatie 
Menno Lanting 
Business Contact 2011 
ISBN 978-90-470-03878 
 
Door de nieuwe media kunnen medewerkers heel veel zelf en samen regelen. Als de 
leidinggevende niet meebeweegt naar een nieuwe rol krijgt die een probleem. Dat 
geldt ook voor de  organisatie  zelf.  Dit  is  een  van  de  thema’s  uit  het  nieuwste  boek  op  
het gebied van de sociale media en Het Nieuwe Werken. Sociale media krijgen dus 
een sleutelrol in de organisatie. 
 

Update het cv van je ik-bv 
EMININT 2011 
E-boek. Het Nieuwe Werken heeft grote gevolgen voor de medewerker. Dit boekje 
kan helpen om na te denken over hoe hij regisseur kan blijven van zijn eigen 
loopbaan. 
www.lulu.com 
Link: http://www.lulu.com/product/ebook/update-het-cv-van-je-ik-
bv/15922505?productTrackingContext=search_results/search_shelf/center/5 
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Naar een maatwerk business case voor Het Nieuwe Werken 

 

 

EFFECT VOOR: MEDEWERKER ORGANISATIE SAMENLEVING 

    

MEDEWERKER    

Grotere arbeidssatifactie Plus Plus 
- Hogere productiviteit 

- Minder ziekteverzuim 
Min: 
- Risico van onvrede 
bij degenen die niet 
flexibel mogen werken: 
kloof tussen groepen 

Plus 

Balans werk – privé:  
betere mogelijkheden om 
werk en privé te 
combineren  

Plus Plus Plus 

Grotere efficiëntie: 

- resultaatafspraken 

- maatwerk 
arbeidsvoorwaarden 
- minder reistijd 

- gerichter overleggen en 
vergaderen 

Plus 
Min 
- risico van sociaal 
isolement 
- risico van teveel 
werken 

- risico van uitbuiting 
door  “wurgcontracten” 

- risico van verborgen 
chaos of geen grip 
hebben op tijd/werk 

Plus 
Min:  
- risico van 
desintegratie van de 
organisatie 
- risico van teveel 
werken 

Plus 
Min:  
- risico van desintegratie 
van de organisatie 
- risico van ontwrichting 
sociaal stelsel 
- risico van uitbuiting 
van personeel 

Betere samenwerking: 
- effectiever overleggen en 
vergaderen 

Plus Plus Plus 

Beter benutten van kennis: 

- alles voor iedereen 
digitaal bereikbaar 

Plus Plus Plus 
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ORGANISATIE    

Invoeringskosten 
- huisvesting en materieel 

- ict 

- training en begeleiding 

- beleidsaanpassing 

- projectkosten 

 Onderdeel van 
integrale business 
case 

 

Hogere productiviteit Plus Plus Plus 

Lager ziekteverzuim Plus Plus Plus 

Minder uitgaven voor 
reiskosten 

 Plus 
Min:  

Minder als de 
organisatie hybride 
wordt 

Plus 

Minder uitgaven voor 
huisvesting en 
werkplekken 

Min: 

- risico: onvoldoende 
compensatie voor 
thuiswerkplek 

Plus 
Minder als de 
organisatie hybride 
wordt 

Plus: structureel 
Min: tijdelijk nog grotere 
leegstand 
kantoorpanden 

Minder uitgaven voor ict  Plus 
Minder als de 
organisatie hybride 
wordt 

Plus 

Beter imago op de 
arbeidsmarkt 

Plus Plus Plus 

SAMENLEVING    

Economische ontwikkeling 
en werkgelegenheid 

Plus Plus Plus 

Duurzaamheid 

- minder reisbewegingen 

Plus Plus 
Minder als de 
organisatie hybride 
wordt 

Plus 

Sociale verhoudingen Risico Risico Risico 
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Over de auteur (editie 1 en 2) 

Jack van Dooren werkt als interimmanager binnen de overheid.  
Verder is hij bestuurder van Stichting Limint, een stichting die innovatie en 
samenwerking bevordert. 
Tenslotte is hij internetondernemer en reeds lange tijd actief op internet met websites 
en discussies. 

Enkele recente projecten: 

 LinkedIn discussiegroep: Het Nieuwe Werken: trends 

 www.handboekhetnieuwewerken.nl 

 www.hetnieuwewerkeninfo.nl 

 LinkedIn dicussiegroep: Social Media Management NL 

 www.socialmediamanagement.nu 
 

Recente publicaties: 

 Handboek Het Nieuwe Werken 

 Bezuinigen met beleid bij gemeenten 

 Strategie en scenario's in samenhang 

 Tips voor organisatieverandering 

 
Contact: jvandooren@planet.nl 

Twitter: @jackvandooren 
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Over de auteur  (editie 3) 

René Bladder is momenteel manager binnen de overheid. Zijn kennis en kunde is 
verspreid over een breed gebied en met vele jaren ervaring. De kennis varieert van 
zeer technisch tot zeer proces- en projectmatig. 
Als adviseur biedt hij zijn diensten aan met zijn bedrijf Bladder.nl.  

Bladder.nl levert de volgende diensten: 

 ICT-diensten. Producten en diensten op het gebied van 
programmamanagement (MSP), projectmanagement (Prince2) of 
servicemanagement (ITIL). 

 E-boekdiensten. Producten en diensten op het gebied van e-boeken. De 
diensten zijn gericht op (zelfuitgevende) schrijvers en uitgevers van e-boeken. 

 Webdiensten. Producten en diensten op het gebeid van websites. De 
diensten zijn zeer gevarieerd en kunnen ondersteunend zijn voor de ICT- en 
Ebookdiensten. Daarnaast zijn de diensten gericht op ondersteuning voor 
blogs of bloggers. 

Enkele recente projecten: 

 LinkedIn discussiegroepen: E-boek NL, iPad NL  

 Management Weblog: http://management-weblog.nl  

 E-boeken: http://e-boeken.info  

 Online Prince2 healthcheck: http://healthcheck-online.com 
The Prince2 Weblog: http://prince2.healthcheck-online.com 
The ITIL Weblog: http://itil.healthcheck-online.com  

Recente publicaties: 

 Eboektrends 2011 

 Handboek Social Media voor leidinggevenden 

 Prince2 Healthcheck in Excel formaat 

 
Contact: rene@bladder.nl  

Twitter: @rbladder 


