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Nulmeting voortgang invoering TPOW provincies 
 

Waarom deze studie? 

 
In de cao 2011-2012 is aangegeven dat de cao-
partijen Het Nieuwe Werken (HNW) de komende tijd 
als een belangrijk speerpuntzien van goed 
werkgeverschap. Cao-partijen hebben daarom met 
elkaar afgesproken een studie te doen naar de 
invoering van HNW. Deze studie moet leiden tot 
concrete, inhoudelijke handreikingen om provincies 
waar nodig (verder) op weg te helpen met de 
invoering van Tijd en Plaats Onafhankelijk werken 
(TPOW). 

 
De voorliggende rapportage inventariseert de stand van zaken bij elk van de twaalf 
provincies. Zoals te verwachten was, laat deze “nulmeting” – aan de vooravond van de 
introductie van de Handreiking TPOW van de cao partijen - aanmerkelijke verschillen 
tussen provincies zien. Over twee jaar zal de stand van zaken opnieuw worden 
geïnventariseerd. Naar verwachting zal bij alle provincies dan sprake zijn van voortgang 
én zullen de opvattingen over de wenselijke invulling van HNW meer overeenkomst 
vertonen.  
 
HNW is en blijft primair een lokale verantwoordelijkheid en deze studie beoogt lokale 
initiatieven te stimuleren. Geheel conform de gedachte van HNW levert deze studie dan 
ook informatie, waar de afzonderlijke organisaties hun voordeel mee kunnen doen. 
Getracht is de informatie zodanig te presenteren, dat provincies niet alleen kunnen zien 
hoe zij zich verhouden tot het gemiddelde, maar ook bij welke andere provincie men 
terecht kan om te profiteren van elders bedachte 
oplossingen of ontwikkelde kennis op een 
specifiek terrein.   
 
Op grond van de uitkomst van de inventarisatie 
kan in ieder geval geconcludeerd worden dat 
elke provincie bezig is met het thema 
HNW/TPOW én dat de verschillen in voortgang, 
tempo en opvatting nu nog zeer groot zijn. 
 
Wat beogen cao-partijen? 

 
Cao-partijen staat  het volgende voor ogen: 
 
Voor werknemers biedt HNW  
• een grotere flexibiliteit 
• meer ruimte om zelf te bepalen wanneer, waar en hoe zij werken 
• meer gelegenheid om arbeid en zorg te combineren 
• meer eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering van hun werk 
 
De provincies kunnen hiermee als aantrekkelijk werkgever  
• hun arbeidsmarktpositie verstevigen 
• de slagvaardigheid en flexibiliteit van de arbeidsorganisatie vergroten 
• de kwaliteit van dienstverlening verbeteren 
• aansluiten op de ontwikkelingen in de wereld om provincies heen 
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HNW/TPOW vereist een gezonde, taakvolwassen arbeidsrelatie 
waarin sprake is van respect en vertrouwen. Het stelt eisen aan 
huisvesting en ICT (het “kantoorconcept”) , maar ook aan houding 
en gedrag van managers en medewerkers, zoals:  
• managementstijl 
• eigen verantwoordelijkheid  
• afspraken over resultaten en bereikbaarheid (en elkaardaarop 

aanspreken) 
• samenwerking en kennisdeling 
 

Resultaat nulmeting 

 
Bijlage 1 bevat de antwoorden van de provincies op de vragen uit de vragenlijst van de 
nulmeting. Veelal verschaften de provincies ongevraagd extra informatie, die niettemin 
waardevol kan zijn. Om die reden is ook die extra informatie in het overzicht onverkort 
overgenomenals opmerking. In dat geval staat er een driehoekje in de rechter 
bovenhoek van het betreffende antwoordvakje. In de digitale versie van het excel-
bestand verschijnt de opmerking als u met de cursor op het betreffende vakje gaat 
staan.  
 
Leiden de hierboven vermelde, verschillende 
veranderprocessen uiteindelijk tot hetzelfde resultaat? 
Is het wenselijk dat alle provincies dezelfde invulling 
geven aan HNW en TPOW? Kunnen provincies – ondanks 
hun onderlinge verschillen – van elkaar leren en elkaar 
helpen? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, 
hebben wij de contactpersonen van de provincies 
nogmaals benaderd, ditmaal met het verzoek om 
informatie over de visie van hun werkgever op TPOW 
(en/of HNW). Het resultaat daarvan treft u aan in 
bijlage 2. 
 

Conclusies  

 
In verreweg de meeste organisaties die TPOW (al dan niet als onderdeel van HNW)  
invoeren, is sprake van een veranderproces. Dat proces is voor elke organisatie anders, 
zoals ook blijkt uit de inventarisatie van de twaalf provincies. Het past dan ook niet om 
vanuit deze rapportage aanbevelingen te doen voor de aanpak van dit proces; 
implementatie is een lokale managementverantwoordelijkheid!  
 
Aanbevelingen 

 
• Deze rapportage ter informatie aanbieden aan provincies (Provinciesecretaris en OR) 
• Aankondigen volgende meetmoment (over 2 jaar) 
• Tot die tijd beschikbaar zijn voor vragen (van directie en/of OR) en (beperkte) 

ondersteuning van provincies 
• Provincies oproepen elkaar te helpen met invoering HNW 
• Verder geen initiatieven ontplooien: lokale 

verantwoordelijkheid! 
 

Bijlagen(niet bijgevoegd): 
1. Resultaten nulmeting 
2. Provinciale visies op TPOW/HNW 
 
 
Samenstellers rapportage nulmeting: 
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Peter Spruit (Zuid-Holland), Hans van Dam (Abvakabo) en Richard van der Mast (IPO) 


