
‘Het Nieuwe Werken 

is geen hype, maar blijvend’
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›

Thuiswerken, videovergaderingen, bloggen. Nieuwe technologieën 

maken een nieuwe manier van werken mogelijk. Een virtuele  

werkplek is allang geen toekomstmuziek meer. Bovendien is  

‘Het Nieuwe Werken’ meer dan alleen de inzet van de modernste 

software; het is een complete visie. 
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Mariëlle Nijsten 
van TNO

Het Nieuwe Werken is hot. Steeds  

meer bedrijven zien het als middel 

waarbij moderne technologieën 

worden ingezet om productiviteitsverbetering 

van werknemers te realiseren. Maar Het 

Nieuwe Werken is meer dan dat. Het is 

een visie waarbij ontwikkelingen in de 

informatietechnologie worden ingezet 

om een betere inrichting van het werk 

en de werkplek te realiseren. Maar ook 

houdt het nieuwe werken verbeteringen 

in organisatiestructuur en -cultuur in, het 

ontwikkelen van nieuwe managementstijlen of 

mentaliteitsveranderingen bij werknemers. 

TNO
,,We zitten in een soort overgangssituatie 

van een industriële samenleving naar een 

informatiesamenleving’’, legt drs. Mariëlle 

Nijsten uit. Ze is senior consultant en 

onderzoekster bij TNO en kijkt vanuit haar 

functie naar ontwikkelingen die op dit moment 

spelen en hoe je daar als organisatie op 

kunt inspelen. Een van de onderwerpen 

waar ze zich in heeft verdiept is ‘Het Nieuwe 

Werken’. ,,In een informatiesamenleving 

stellen bedrijven, organisaties en instellingen 

zich flexibel op richting hun klanten. 

Hierdoor ontstaan netwerken waar een 

andere manier van werken bij hoort. Een 

manier waarin medewerkers flexibeler en 

sneller met informatie en nieuwe diensten 

kunnen omgaan. Daar horen flexibelere 

arbeidscontracten bij en de mogelijkheid voor 

mensen om in deeltijd te gaan werken of meer 

thuis aan de slag te gaan. Er is meer en meer 

sprake van maatwerk. Daar komt bij dat de 

nieuwste ICT-ontwikkelingen het bieden van 

maatwerk mogelijk maken. Deze situatie valt 

te omschrijven als Het Nieuwe Werken.’’ 

Sectoren
Is Het Nieuwe Werken eigenlijk wel geschikt 

voor alle sectoren en dus ook voor bijvoorbeeld 

de zorgsector? Volgens Mariëlle Nijsten is het 

in alle sectoren mogelijk. “Bij kenniswerkers 

is het op dit moment sterk in opkomst, maar 

je ziet ook dat in andere sectoren verandering 

optreedt.” Mensen die in diensten werken 

kunnen bijvoorbeeld hun eigen rooster indelen 

en ook de organisatie rond de zorgverlening en 

de zorgverlener kan van Het Nieuwe Werken 

gebruik maken. “Wat je ook ziet is dat ze met 

PDA’s en webcams met elkaar in contact staan 

en dat ze laptops hebben waarin ze direct 

informatie kunnen verwerken. Dat zijn allemaal 

voorzieningen in het kader van Het Nieuwe 

Werken. Ik denk dat ook bij taakwerkers in 

allerlei andere functies flexibilisering mogelijk 

is, door meer online contact te houden en op 

afstand samen te werken.”

Extremis
“Voor ons betekent Het Nieuwe Werken dat je 

onafhankelijk van de plek waar je bent of welk 

tijdstip het is, je werk kan doen’’, zegt Maarten 
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› van Noort. Hij is directeur bij het ICT-bedrijf 

Wortell. Dit bedrijf heeft Het Nieuwe Werken 

bijna tot in extremis doorgevoerd. ,,Daardoor 

is het mogelijk prestaties te optimaliseren. 

Je kunt je werk namelijk doen op de plek die 

jij het prettigst vindt en op het moment dat 

het jou uitkomt. Het gaat niet langer om de 

input maar om de output. Als jij je opdracht 

voor een bepaald moment af hebt, maakt het 

de werkgever niet uit waar en wanneer je dat 

gedaan hebt. Voor ons betekent Het Nieuwe 

Werken dat je loslaat wat je gewend was. Dus 

niet meer om negen uur binnen en tot half 

zes aan de slag. En niet meer iedereen op een 

vaste plek achter de desktop. Als je in je eentje 

een beleidsstuk moet uitwerken, is het soms 

prettiger om dat in een rustige thuisomgeving 

te doen. Dan vind ik het ridicuul om ’s morgens 

met z’n allen in de auto te stappen om tijdens 

de file te hopen op tijd op kantoor te zijn. Onze 

mensen kunnen van het kantoor gebruik 

maken wanneer ze willen.’’ 

Bottom-up
Het Nieuwe Werken vindt zijn oorsprong 

in de alsmaar voortschrijdende 

informatietechnologie. In praktijk komt 

het neer op het toegankelijk maken van 

informatie, onafhankelijk van de plaats waar je 

je bevindt of welk tijdstip het is. Denk daarbij 

niet alleen aan thuiswerken, waarbij je kunt 

inloggen op het netwerk van je bedrijf. Denk 

ook aan online vergaderen of zelfs aan zakelijk 

chatten. Fysieke afstand hoeft tegenwoordig 

geen belemmering meer te zijn. Teamleden, 

bestuursleden of medewerkers kunnen vanuit 

hun eigen omgeving met dezelfde gegevens 

aan de slag. Sterker nog, een totale online 

samenwerking in een compleet virtueel 

kantoor (vooral voor kleine organisaties en 

instellingen) is geen toekomstmuziek meer.

Volgens Mariëlle Nijsten van TNO is de  

omslag naar Het Nieuwe Werken een echte 

bottom-up beweging die in de meeste gevallen 

onder werknemers zelf ontstaat. ,,Wat we 

tijdens de vorige economische crisis zagen, 

was dat er veel werkplekken vervielen. Het 

werk dat op de ICT-afdeling altijd door tien 

man werd gedaan, moest ineens met z’n vijven 

uitgevoerd worden. Daar zijn veel medewerkers 

heel creatief van geworden. Zo gingen mensen 

bijvoorbeeld hun eigen PDA inzetten om te 

e-mailen, ze gingen online samenwerken 

en zochten allerlei manieren om het werk 

toch gedaan te krijgen. 

Organisaties gingen daar 

uiteindelijk in mee door die 

faciliteiten ook op kantoor 

aan te bieden.’’

Voordeel
De toename van vrijheid in het inrichten 

van je eigen werktijd en werkplek, betekent 

voor werknemers automatisch ook meer 

verantwoordelijkheid. Mariëlle Nijsten 

ziet daar een groot voordeel in. ,,Het feit 

dat je meer eigen verantwoordelijkheid 

krijgt, betekent voor veel mensen een grote 

stimulans om hun werk te doen’’, zegt ze. 

,,Werknemers gaan met meer plezier aan 

het werk, wat hun productiviteit verhoogt. 

De organisatie moet werknemers daarin 

faciliteren. Dat is overigens iets heel anders 

dan sturen. Als medewerker moet je 

verantwoordelijkheid nemen. Met je manager 

spreek je doelstellingen af en met elkaar  

Het Nieuwe Werken betekent  
dat je onafhankelijk van plaats en tijd  

je werk kan doen

maak je uit hoe je elkaar daarover op de 

hoogte houdt.’’

Een ander voordeel van Het Nieuwe Werken is 

de balans tussen werk en privé. “Werk krijgt 

een andere betekenis. Mannen en vrouwen 

kunnen bijvoorbeeld hun zorgtaken beter 

vervullen. Omdat je minder afhankelijk bent 

van een vaste plek, heb je minder reistijd.”

Mariëlle Nijsten ziet vooral in de toenemende 

productiviteit van werknemers veel  

voordelen voor werkgevers, maar ook 

dat invoering van Het Nieuwe Werken 

kostenbesparend kan zijn. ,,Op dit moment 

biedt men faciliteiten aan werknemers 

aan die zijn gebaseerd op aantallen. Als de 

bezettingsgraad op kantoor lager wordt, kun  

je als werkgever daarop inspelen door het 

aantal werkplekken te verlagen.’’

Valkuilen
Aan de andere kant is Nijsten ook niet blind 

voor de valkuilen. Het Nieuwe Werken kan 

immers extra druk op medewerkers betekenen 

omdat ze bijna onbeperkt bereikbaar moeten 

zijn. ,,In de praktijk gebeurt dat ook wel’’, 

zegt ze. ,,Sommige managers zijn bang dat 

mensen in Het Nieuwe Werken juist de kantjes 

ervan aflopen. Maar uit onderzoek blijkt dat 

een heleboel mensen eerder extra hard gaan 

werken als ze thuis zitten en dat ze soms zelfs 

veel te lang aan het werk blijven.’’ Van Noort 

weet uit ervaring inmiddels dat er inderdaad 

mensen zijn die tegen zichzelf beschermd 

moeten worden. Daar gaat hij mee in gesprek. 

Toch mogen wat hem betreft werknemers 

bereikt worden zo lang ze online zijn. ,,Je bent 

zelf eigenaar van je bereikbaarheid’’, licht 

hij toe. ,,Er zijn bepaalde medewerkers die 

vooral ’s avonds samenwerken met anderen. 
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Bent u het hiermee eens of oneens? Sms uw standpunt naar 4411  

en vermeld dan CNV EENS of CNV ONEENS. Ook via onze website  

www.MijnVakbond.NL kunt u uw mening kwijt. Klik op de pollknop. 

Wat vindt u ervan?
Stelling:  Er moeten meer mogelijkheden komen om thuis te werken

Daar staat tegenover dat ze misschien op 

maandagmorgen met hun dochter nieuwe 

schoen aan het kopen zijn in de stad. Het kan 

zijn dat je een collega niet te pakken krijgt. 

Dan stuur je gewoon een e-mail of spreek je 

een voicemail in.’’

Spelregels
Het is dus heel belangrijk dat je nieuwe 

spelregels met elkaar afspreekt. Bijvoorbeeld 

of de manager zijn werknemers nu wel of niet 

tot laat in de avond mag bellen. ,,Sommige 

mensen lezen tijdens vakanties hun mail’’, 

zegt Nijsten. ,,Als de een dat doet, moet de 

ander dat dan ook? Daarover moet je echt met 

elkaar in gesprek. Vakbonden kunnen zeker 

een rol spelen als het gaat om afspraken over 

de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Maar je kunt 

geen blauwdruk van afspraken meer maken 

voor iedereen in het bedrijf, zoals veel CAO’s 

op dit moment zijn vormgegeven. Bij Het 

Nieuwe Werken ga je ervan uit dat mensen 

keuzevrijheid hebben, binnen bepaalde 

grenzen. De werkgever moet die samen met 

de medewerker bedenken. Je krijgt dan wat 

men massamaatwerk noemt. Tegenwoordig 

bestaan er arbeidsvoorwaarden à la carte. 

Ik denk dat je voor Het Nieuwe Werken ook 

gebruik moet maken van een soort à la 

cartemodel, dat uit standaardcomponenten 

wordt samengesteld. Als we leren van de 

bedrijven waar Het 

Nieuwe Werken 

succesvol werkt, 

kun je ook de beste 

componenten 

bepalen. Niet iedere onderneming hoeft voor 

zichzelf het wiel uit te vinden.’’

Visie
Omdat het zo aansluit bij alle ontwikkelingen  

is Het Nieuwe Werken volgens Nijsten echt 

een bedrijfsvisie geworden. ,,Het niet slechts 

een hype, maar een blijvend iets. Het is 

daarom belangrijk dat de invulling van Het 

Nieuwe Werken niet vóór werknemers wordt 

besloten maar mét ze. Ik ben er voorstander 

van dat directie, management en werkvloer er 

met elkaar over in contact treden.’’

Gedrag
De vraag is natuurlijk of bedrijven zomaar van 

de ene op de andere dag kunnen overgaan van 

het ‘oude’ op het ‘nieuwe’ werken. Volgens 

Nijsten kan je kleinschalig beginnen door 

verschillende afdelingen als pilot aan te 

wijzen. Maar waar het volgens haar vooral om 

gaat is dat er een soort cultuurverandering 

plaatsvindt. ,,Je moet anders met elkaar 

omgaan’’, zegt ze. ,,Als je helder hebt hoe 

de nieuwe bedrijfscultuur er moet gaan 

uitzien, kun je daar je meubels, je ICT en 

je persoonlijke afspraken op afstemmen. 

Uiteindelijk gaat het om ander gedrag. Wat 

je vaak ziet is dat er een concrete aanleiding 

is om ermee te beginnen. Bijvoorbeeld een 

verhuizing naar een ander pand. Er moet toch 

ander meubilair neergezet worden, dan is dat 

een mooi moment om ook een andere manier 

van werken te introduceren.’’

Het is heel belangrijk dat je nieuwe  
spelregels met elkaar afspreekt
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