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Voor degenen die de beweging helemaal hebben gemist: 
het nieuwe werken (HNW) is een visie op werken waarbij de 
medewerker centraal staat. De medewerker krijgt – binnen 
bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij 
werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en 
met wie hij werkt. Uit het gelijknamige kennis dossier van MVO 
Nederland valt op te maken dat HNW is gestoeld op vier princi-
pes: sturen op resultaat, vrije toegang tot informatie, flexibele 
arbeids relaties, en plaats- en tijdonafhankelijk werken. Glenn 
van der Burg, programmamanager People bij MVO Nederland, 
vertelt waarom HNW voor iedereen toch wat anders betekent: 
“Mensen proberen dit begrip in te passen in hun vaste denkka-
ders. Het nieuwe werken kun je niet in een Excel-sheet stoppen 
of als thuiswerken bestempelen. Daar doe je deze beweging 
mee tekort. Voor mij is het uitgangspunt: medewerkers als men-
sen beschouwen, meer dus dan een optelsom van competenties 
die tot een efficiënt resultaat moeten leiden. We zitten echter 
nog midden in de zoektocht naar hoe we dan wel met elkaar  
om willen gaan in organisaties.”

Vrijheid om fouten te maken
“Zorgzaamheid en creatief bezig zijn,” vervolgt Glenn. “Dat zijn 
kenmerken die niet uit het hoofd komen, maar uit het hart. Als 
je van je medewerkers verlangt dat ze hun gevoel en creativiteit 
inzetten, dan moet je ze vrijheid bieden om daar uiting aan  
te geven op de momenten en plaatsen die hen schikken.  

Sterker nog, er gaat nu een lichting aan het werk, generatie Y, 
die gewend is om in vrijheid projectmatig te werken, vragen te 
stellen en te leren van hun eigen fouten. Deze jongeren stellen 
heel andere eisen aan een werkgever dan wij vroeger deden: 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zin geving en maatschap-
pelijke relevantie. Dat wil echter niet zeggen dat ze nergens bij 
willen horen.” 

Work-life balance
Glenn komt regelmatig over de vloer bij bedrijven die met de in-
voering van het nieuwe werken bezig zijn. Welke struikelblokken 
komt hij tegen? “Als het nieuwe werken wordt gezien als manier 
om kosten te besparen, roept dat weerstand op bij werknemers. 
Met de overgang naar minder werkplekken door de invoering 
van kantoortuinen en een Blackberry voor iedereen, sla je de 
plank mis. Medewerkers voelen zich dan in de steek gelaten. 
In succesvolle implementatietrajecten wordt juist aandacht be-
steed aan de dialoog. Bij Microsoft kon je jaren geleden al thuis 
of onderweg werken. Uit medewerkeronderzoek bleek echter 
dat het bedrijf slecht scoorde op work-life balance; de mede-
werkers hadden het gevoel altijd aan het werk te zijn. Daarom 
is vervolgens aandacht besteed aan de cultuur en de sociale 
samenhang binnen het bedrijf. Nu gaat het veel beter. Zo is 
Microsoft in 2009, 2010 en 2011 uitgeroepen tot #1 Great Place 
to Work in Nederland.”

Keiharde output
Marije Koets, directeur van werving- en selectie bureau Vitae, 
deelt de observatie van Glenn: “Ik vind het vervelend om te zien 
dat het nieuwe werken een doel op zich lijkt te worden. Het 
wordt gevat in beleids- en projectplannen. Alsof we een keuze 
hebben! Vier jaar geleden constateerden we bij Vitae dat onze 
medewerkers anders wilden werken. Meer op basis van vertrou-
wen. In dialoog met de markt en onze eigen mensen hebben we 
onze werkprocessen toen anders ingericht. Bij Vitae willen we 
professionals uitdagen om hun verantwoordelijkheid te nemen 
any which way. Ik lees dat sommige bedrijven HNW als een pure 
HR-aangelegenheid zien. Omdat het over het ontwikkelen van 
mensen gaat. Ik vlieg het echter veel harder aan. Bij mij gaat het 
om de keiharde output. Dan bedoel ik zowel rendement als ge-
luk. Uit intern onderzoek blijkt dat we succes vol zijn op locaties 
waar we het nieuwe werken goed hebben ingevoerd en uit onze 
halfjaarlijkse geluksscan kan ik opmaken dat HNW zorgt voor 
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Het draaide bij ons vanaf de start van 
het bedrijf al om het uitwisselen van waarde. 

Het
nieuwe
werken
In geen hokje te vangen

In V-style 1 schreven we er al over: het nieuwe werken. 
Hoe nieuw is het nieuwe werken nog? Zijn we de hype 
voorbij of verdient dit fenomeen blijvende aandacht? 
Verschillende ervaringsdeskundigen vertellen wat het 
nieuwe werken voor hen betekent. Doe je voordeel 
met hun inzichten! 
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blije medewerkers. Dat zit ‘m in de work-life balance en de  
vitaliteit. Aan de herinrichting van panden – bij ons geen lounge-
hoeken en knuffelstoelen! – en innovatieve ICT-oplossingen 
doen we bij Vitae niet veel. Daar zit het verlangen van de  
medewerkers ook niet. Het gevoel van vrijheid is de kern.” 

Great place to work
Adviesbureau &samhoud mocht zich in 2008, 2009 en 2010 
#1 Great Place to Work in Nederland noemen in de categorie MKB 
en schopte het in 2010 zelfs tot #1 Great Place to Work Europe én 
Employer of the year bij de European Business Awards. Tjeertje  
Vlaskamp, senior adviseur en manager &samhoud People, vertelt 
hoe de bedrijfsvisie en -filosofie van &samhoud daaraan hebben 
bijgedragen. “Binnen deze organisatie hebben we een sterke 
gedeelde visie met als hoger doel ‘doorbraken realiseren door 
het inspireren en verbinden van mensen’. Iedereen die hier 
komt werken legt een persoonlijke visie vast die daarop aansluit, 
vertaalt die door naar kwartaaldoelstellingen en KPI’s en werkt 
daar onder begeleiding naartoe. Dit is een sterke basis voor de 

benodigde vrijheid én verantwoordelijkheid die bij het nieuwe 
werken hoort. Het draaide bij ons vanaf de start van het bedrijf 
al om het uitwisselen van waarde. Hoe kun je als organisatie zo 
veel mogelijk waarde creëren voor je medewerkers? Dat levert 
waarde op voor je klanten, die zich weer vertaalt in waarde – 
groei en winst – van je organisatie. Die winst kun je herinveste-
ren in je medewerkers,je organisatie en de maatschappij.  
Daarbij hebben we ons laten inspireren door de aan de Harvard  
Business School ontwikkelde Value Profit Chain. 

Een sterke gedeelde visie, denken in waarden en HNW sluiten 
perfect op elkaar aan. Wat nog miste, was het ontsluiten van 
informatie voor medewerkers die elders aan de slag waren. 
Daarvoor hebben we een aantal ICT-oplossingen in huis gehaald.  
Zo werken we nu met Microsoft SharePoint en heeft iedereen 
een laptop en telefoon met alles erop en eraan. Medewerkers 
die thuis werken krijgen een ADSL-vergoeding en een consult 
van de Arbo-arts als ze twijfels hebben over de inrichting van 
hun werkplek. Negentig procent van het nieuwe werken gaat 
volgens mij echter over de flexibele invulling van werktijd en 
-plaats en maar tien procent over tooling.”

Niet voor iedereen
Samen achter een bureau, samen klanten bezoeken, dat is  
volgens Marije voor startende medewerkers belangrijk.  
“Die zijn nog niet aan het nieuwe werken toe. Ze moeten kritisch 
naar zichzelf durven kijken en zich afvragen ‘Wat heb ik nodig 
om succesvol te kunnen zijn?’ voordat ze om vrijheid roepen.” 
Tjeertje benoemt een andere beperking van het nieuwe werken: 
“Je schakelt nooit echt af. Als je niet oppast ben je 24/7 aan het 
werk.” Lachend vertelt ze dat haar man en de partners van haar 
collega’s tijdens een &samhoud-zomerborrel een envelop kre-
gen met daarin een toegangscode voor de actiewebsite ‘Ik wil 
mijn partner zien!’ Daarop konden ze een dag in de agenda van 
hun man of vrouw boeken om iets leuks te gaan doen. 

Gillende kinderen
“Ik word ongelukkig als ik drie gillende kinderen op de achter-
grond hoor als ik iemand bel,” vertelt Marije spontaan. “Daar 
word je toch neurotisch van? Dat moet je niet willen. Ik werk op 
veel plekken, bij klanten, de Coffee Company en ook wel thuis. 

Maar niet als de kinderen er zijn. Ook Tjeertje gelooft niet in 
thuiswerken als de kinderen rondlopen. “Ik merk dat ik thuis 
productiever ben, dus ik blijf vaak thuis als ik iets moeilijks moet 
doen. Een stuk schrijven bijvoorbeeld. Maar ik voel me ook vrij 
om even een wasje te draaien of te gaan hardlopen. Het draait 
tenslotte om het behalen van mijn doelstellingen, niet om de  
tijd die ik achter mijn bureau doorbreng.” Glenn zit het liefst aan 
de keukentafel als hij thuis werkt. “Dat is helaas volslagen onmo-
gelijk als de kinderen thuis zijn,” verzucht hij. “Daarom heb ik  
ook een bureau op zolder. De afspraak is dat als de deur naar  
de zolder dicht is, de kinderen niet naar boven mogen komen. 
Zo heb ik een fysieke scheiding gecreëerd. Dat werkt.” 

Tips voor effectief thuiswerken 
Tot slot een paar tips van professional organizer Karen Visser 
van New Broom. “Goed kunnen thuiswerken begint met goede 
afspraken,” vertelt Karen. “Met je leidinggevende en met jezelf. 
En indien van toepassing ook met je gezin. Wat je in elk geval 
moet regelen:
•	  Je bereikbaarheid. Verwachten mensen dat je tussen 9 en 5 

meteen opneemt, of is het prima als je later terugbelt? Zorg 
voor heldere verwachtingen aan beide kanten.

•	  Je werkomgeving. Niet iedereen werkt lekker met een laptop 
op schoot in de tuinstoel. Kun je dat wel? Heerlijk. Werk waar 
dat handig is; concentratiewerk kan misschien beter binnen. 

•	  Je contacten. Brainstormen in je uppie is niet zo productief. 
Thuiswerken hoeft niet eenzaam te zijn; mix belafspraken en 
ontmoetingen in je agenda.”

ZZP-ers die thuiswerken vinden tips van Karen op www.oplus.
nu/2011/03/16/in-4-stappen-naar-effectief-thuiswerken/.
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Handige HNW-tools

Internetdiensten zoals Dropbox, Live Mesh, Remember 
the milk, Mindmeister en Skype. Maar ook: Webex, Adobe 
connect, Google Apps en Office 365.

HNW dossier

Het dossier over HNW in V-style 1 gemist? Bestel dan een 
exemplaar van de eerste editie van onze vakglossy op 
www.vmc.nl/v-style. 

 LEZERSAANBIEDING 
 CMC-PROGRAMMA 

Invoering van HNW heeft betrekking op de cultuur, de stijl 
van leidinggeven en de competenties van een organisatie. 
Het is een veelomvattende exercitie die veel betekent voor 
alle betrokkenen. Zo dienen oude managementstijlen te 
worden aangepast - van command & control naar sturen 
op output en coachend leiderschap – en moeten ook 
medewerkers nieuw gedrag laten zien. HR-bureau FIRENS 
heeft het CMC-programma ontwikkeld om organisaties 
in vijf stappen door het proces van invoering van HNW te 
leiden. De stappen: Meten is weten, Cultuur expliciteren, 
Managementstijl versterking, Competentie ontwikkeling 
en Afstemming met ICT en Huisvesting. Het programma 
omvat diverse instrumenten om regelmatig gedragsver-
andering te meten en een uitgebreid trainingsprogramma 
voor leidinggevenden.
 
Aan drie lezers van V-style 4 stelt FIRENS een quick scan 
ter beschikking en bij een vervolgopdracht tien procent 
korting op het CMC-programma. Interesse? Stuur dan een 
mail naar info@firens.nl om in aanmerking te komen voor 
deze aanbieding. Kijk voor meer informatie over FIRENS op 
www.firens.nl.
 

Eind 2011 opent in Rotterdam Alexander een nieuwe vestiging van VMC’s partner Seats2Meet,  

vergaderformule en ontmoetingsplek voor mobiele professionals.

   

HNW workshops

Glenn van der Burg,  
programmamanager People 
bij MVO Nederland geeft 
regelmatig workshops over 
het nieuwe werken.  

Interesse?  
Neem dan een kijkje
in de Agenda op  
www.mvonederland.nl.

MEER WETEN?

ONLINE
-  www.mvonederland.nl
- www.hnwblog.nl
-  www.overhetnieuwewerken.nl 
-  www.werken20.nl 
-  www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl 
-  www.newbroom.nl 

OFFLINE
-  ' Je bent wie je wordt’ van &samhoud is een reis met 

een bijzondere bestemming: jouw persoonlijke visie. 
Dit leesboek, werkboek en notitieboekje ineen leest 
als een heldere routebeschrijving naar jezelf. Zie ook 
www.persoonlijkevisie.nl. 

-   ‘Het  Nieuwe Werken ontrafeld’ 
(Baane|Houtkamp|Knotter, 2010), 

-   ‘Aan de slag met Het Nieuwe Werken’ (Dik Bijl, 2009)
-   ‘HNW, van visie naar praktijk’ (van Egmond, 2010)
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