
Korte terugblik Slimmer werken 2006 - 2007 
NSW Viataal deed in 2006 ook al mee aan het eerste project van slimmer werken. Toen is er 
door de deelnemers een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is gepresenteerd 
aan en besproken met het management. De deelnemers van de netwerkgroep hebben ieder 
een verbetermaatregel geadopteerd waarmee zij aan de slag zijn gegaan in hun eigen groep. 
Hiermee is de netwerkgroep mede-eigenaar gebleven van het plan. Het management heeft 
enthousiast gereageerd op de resultaten en haar steun aan het plan van aanpak gegeven. 
De organisatie is vervolgens ook met een aantal verbeterpunten aan de slag gegaan. Over 
het algemeen herkenden zij veel van de genoemde punten. Voor een aantal knelpunten gold 
dat er al projecten of verbeterinitiatieven waren ingezet waar de medewerkers nog niet van 
op de hoogte waren gebracht. Het plan is inhoudelijk besproken op een 
managementbijeenkomst en zijn er lijnen uitgezet voor de uitwerking op organisatieniveau.  
 
Presentaties 
Ook zijn er door de netwerkleden presentaties gehouden (in samenwerking met hun 
locatiehoofden) over het project op hun eigen locaties/afdelingen. Dit heeft een bijzonder 
effect gehad op draagvlak onder de collega’s en aan de verspreiding organisatiebreed. Er is 
verder afgesproken dat de netwerkgroep in ieder geval twee maal per jaar bijeen blijft komen. 
Bij deze bijeenkomsten zullen zij ook een lid van management uitnodigen. Voor de evaluatie 
is gebruik gemaakt van nulmeting door middel van vragenlijsten. De resultaten van deze 
meting zijn besproken, hieruit zijn weer een aantal nieuwe verbeterinitiatieven voortgekomen.  

Resultaat 
• Best Practises: er is een document samengesteld waarin een aantal praktische 

aanbevelingen zijn opgenomen over hoe zaken ‘handig’ zijn georganiseerd op 
andere afdelingen. Het MT onderschrijft het succes van dit verhaal en zal 
ondersteunen dat dit nog verder kan worden uitgewerkt, zodat nog meer best 
practises in kaart worden gebracht en organisatiebreed kunnen worden 
uitgedragen. 

• Klankbordgroep: Viataal wil het concept van slimmer werken blijven 
ondersteunen en gaat in ieder geval door met deze netwerkgroep ‘Slimmer 
werken’. Viataal wil de werkgroep gebruiken als klankbordgroep om kennis en 
inbreng vanaf de werkvloer mee te nemen in de te maken beleidsplannen. 
Hierdoor wordt volgens hen het draagvlak en de toepasbaarheid van deze 
plannen vergroot. Daarnaast vergroot het meedenken over beleid de 
betrokkenheid en medewerkertevredenheid.  

• Mailcontactgroep: er is een mailcontactgroep geformeerd. In deze groep zitten 
vertegenwoordigers/contactpersonen van alle afdelingen. Via de mail kunnen 
door de deelnemers inspirerende ideeën en informatie worden uitgewisseld. Ook 
kunnen vragen aan elkaar worden gesteld, zodat niet iedereen steeds opnieuw 
het wiel moet uitvinden of in ieder geval niet meer dat gevoel hoeft te hebben. 
Meer van elkaar leren dus! Mail is laagdrempelig en een eenvoudig middel om 
elkaar een checklistje, voorbeeld, formatjes, of beschreven procedures te sturen. 
Het is de taak van de contactpersonen om contact te houden met de ‘achterban’. 
Op die manier weten de overige medewerkers waar ze heen kunnen met vragen 
en dat ze worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op de andere afdelingen. 

 

 

 

 

 



 
 

Verdieping via ‘Nog slimmer werken’ 
Het enthousiasme en de resultaten van het eerste traject hebben zowel management als de 
deelnemers geïnspireerd om door te gaan met slimmer werken. Daarom is in 2009 een start 
gemaakt met een vervolgproject (Nog) Slimmer Werken. Er zijn een paar nieuwe 
medewerkers toegevoegd aan het project omdat inmiddels een deel van de groep was 
uitgestroomd of wegens ziekte/zwangerschap geen deel meer kon nemen. Uitgangsp
blijven hetzelfde: 
Wat kunnen de medewerkers bijdragen aan verbetermaatregelen op de 
werkvloer. Hoe kan de expertise en kennis die beschikbaar is vana

unten 

f de 
erkvloer worden benut om veranderingen tot stand te brengen? 

, vanaf september 2009 gaan we met de 
erbetermethodiek aan de slag. 

 

w
 
In juli 2009 is de kickoff geweest
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