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Programma 

• draaijer+partners 

• Ontwikkelingen 

• Het Nieuwe Werken 

o De uitgangspunten 

o Ervaringen 

o Proces 

• Vragen 
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De feiten over draaijer+partners 

2 vestigingen, in Bunnik en Groningen 

18  jaar actief met ‘gebied, gebouw en gebruik’ 

80  gedreven medewerkers 

120  bijzondere projecten dit jaar  

1.125  ervaringsjaren 
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Ons werkdomein 

 Leefbaarheid 
 

conceptontwikkeling, vastgoedontwikkeling en 

procesmanagement 
 

 

 

 Passend bij organisatie met oog voor 

vastgoedwaarde en toekomst 
 

programma, projectmanagement en 

exploitatiemanagement 
 

 

 Vanaf initiatieffase staat gebruik 

centraal 
 

nieuwe werken, bedrijfsvoering en logistiek, 

onderhoudsmanagement 

 



5 

Sectoren 
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Ervaring d+p met het nieuwe werken 
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Het Nieuwe Werken; de definitie . . . .? 
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Het Nieuwe Werken; de definitie 

Dik Bijl 

“Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter 

maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de 

medewerker”  

 

Wikipedia 

“Het nieuwe werken (HNW of Werken 2.0) kan omschreven worden als 

het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van 

kantoorwerkzaamheden” 
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De Toekomst 
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Welke ontwikkelingen signaleren wij? 

• Ouderenzorg: vergrijzing, differentiatie, consumentisme 

• Jeugdzorg: CJG’s, WMO 

• GGZ: ambulantisering en e-health 

• VG en LVG: pgb, IQ, begeleiding naar de gemeente (WMO) 

• Cure: andere ordeningsprincipes (geografisch, urgentie, 

complexiteit) 

• Scheiden wonen en zorg 

• Concurrentie zorgaanbieders 

• Meer zorg- en dienstverlening in het private domein 

• Personeelsschaarste 

• Technologie (diagnostiek, ICT, sociale media) 

• Verandering krachtenveld  
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Gevolgen op instellingsniveau 

• Zekerheden en garantstelling overheid 

vallen weg 

• Opnieuw positie bepalen 

• De goede dingen doen 

• Nieuwe product-markt combinaties 

• Differentiëren (waar ben ik goed in en waar 

verdienen we aan?) 

• Goede prijs-/kwaliteitverhouding 

• Met minder middelen, meer doen 

• Rendement maken 

• Personeel aan je binden 
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Het 
Nieuwe 
werken 

Virtueel 

Mens & 
organisatie 

Fysiek 

Het Nieuw Werken 
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De werkstijl bepaalt ……… 

Welke werkplek en 
facilitaire voorzieningen 

Welke werkuitrusting 
(ICT) 

Welke technische infrastructuur 
(ICT)) 

Welke output en 
sturingsprincipes 

Welke werkafspraken (HRM) 

  
 

Gewenst gedrag  + 
mentale begeleiding 
(HRM)) 
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Virtueel 

• Informatie overal beschikbaar 

• Plaats- en tijdsonafhankelijk werken 

• Virtueel samenwerken 
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Fysiek 

• Activiteit gerelateerd concept 

• Communicatie & Concentratie 

• Kantoor als ontmoetingsplek 

• Werken kan overal 
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Activiteit gerelateerde plekken 28% 

33% 

23% 

10% 

6% Per activiteit een werkplek 
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Mens & Organisatie 

• Vertrouwen als basis 

• Sturen op resultaat 

• Werken binnen kaders 

• Werken vanuit waarden 
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Wenselijke competenties 

• Zelfstandigheid 

o Medewerkers moeten ondernemers van hun eigen functie worden. 

Zelfstandige, zelfredzame, zelfverantwoordelijke medewerkers. 

• Organisatiesensitiviteit 

o Laten prevaleren van organisatiebelang boven eigenbelang. Laten zien 

dat je de belangen van verschillende groepen in de organisatie kent. 

• Zelfreflectie  

o Zelfkennis verkregen wordt door observatie van het eigen gedrag. 

• Ontwikkelingsgerichtheid  

o Zelfstandig en op eigen initiatief investeren in de eigen ontwikkeling.  
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Het Nieuw Werken in de zorg 
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De ontwikkelingen . . . . 

• Ouderenzorg: vergrijzing, differentiatie, consumentisme 

• Jeugdzorg: CJG’s, WMO 

• GGZ: ambulantisering en e-health 

• VG en LVG: pgb, IQ, begeleiding naar de gemeente (WMO) 

• Cure: andere ordeningsprincipes (geografisch, urgentie, 

complexiteit) 

• Scheiden wonen en zorg 

• Concurrentie zorgaanbieders 

• Meer zorg- en dienstverlening in het private domein 

• Personeelsschaarste 

• Technologie (diagnostiek, ICT, sociale media) 

• Verandering krachtenveld  
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Een voorbeeld; Plantetree 
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Het Nieuw Werken  

• Betere Zorg 

o Menselijke interactie en liefdevolle bejegening 

o Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie 

o Uitstekende behandeling en zorg 

o Gezond eten, drinken en bewegen 

o Aanvullende zorg en zingeving 

• Helende Omgeving 

o Menswaardige technologie 

o Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling 

o Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol 

•   
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Het Nieuw Werken 

• Gezonde organisatie 

o Tevreden cliënten 

o Tevreden en gemotiveerde medewerkers 

o Gezonde financiële resultaten 

o Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden 
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Veranderingen blijven komen . .  
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De nieuwe medewerker? = de nieuwe cliënt? 
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Ontwikkelingen zijn bepalend voor mensen 
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Het Nieuwe Werken, project en proces 
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Borging 

Fase 1 Fase 3 Fase 2 

Fasering 
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Hoe start je? 

• Visiedocument 

o Waarom willen wij het nieuwe werken? 

o relatie met ambities, doelstellingen en kernwaarden 

o Wat is de betekenis van Het Nieuwe Werken specifiek? 

 doel en kader (uitgangspunten/randvoorwaarden)  

 Benchmark andere organisaties (ter lering en vermaak) 

o Wat is de visie en het globaal plan voor ICT, Huisvesting en P&O? 

• Plan van Aanpak en communicatieplan 

o Wat wel en wat niet? 

 afhankelijk van beschikbare tijd, capaciteit en middelen 

 planning nieuwbouw/revitalisering vaak leidend 

o Activiteiten, fasering en prioritering (integraal en per pijler). 
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Implementatieadvies 

• Werk vanuit een heldere visie en integrale aanpak: 

o Benoem betekenis van het nieuwe werken voor de organisatie en per pijler. 

o Wat levert het ons op? Betekenis voor de klant en onze dienstverlening? 

• Laat huidige planning huisvesting leidend zijn: 

o Lang traject van revitalisering is ook nodig voor veranderingen in organisatie. 

o Huisvesting maakt de verandering zichtbaar, katalysator.  

• Geef communicatie hoge prioriteit: 

o Zorg vanaf begin voor betrokkenheid van gebruikers. 

o Geeft het project een eigen naam passend bij jullie ambitie/identiteit. 

• HNW is organisatieontwikkeling met planmatige aansturing:  

o Het is een gezamenlijke reis met evoluerend karakter op basis van 

voortschrijdend inzicht (wel huisvesting strak plannen). 
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Succesfactoren 

• Nieuwe huisvesting vaak gebruikt als hefboom voor het aan de slag 

gaan met het nieuwe werken (concreet, planbaar). 

• Visie en ambitie van de organisatie is leidend. 

• Directie en management geven voorbeeld. 

• De hele organisatie gaat over op het nieuwe werken. 

• Integrale benadering (huisvesting en facilities, ICT en Social Media, 

Mens en organisatie). 

• Voortbouwend op competenties die al aanwezig zijn. 

• Open communicatie (ruimte voor positieve en negatieve meningen).  

• Goede monitoring en borging. 

• Implementatieaanpak is maatwerk. 
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Valkuilen / risico’s 

1. Onvoldoende commitment directie en management 

2. Onvoldoende duidelijk waarom we het willen en te weinig urgentiebesef  

(zonder doel geen resultaat!) 

3. Ontbreken inzicht in welke competenties nodig zijn voor een succesvolle 

implementatie. 

4. Implementatieproces: te veel top-down (mensen te weinig betrokken) of te 

veel bottum-up (teveel op consensus gericht daardoor trage 

besluitvorming).  

5. Managers worden te weinig meegenomen in leiderschapsontwikkeling 

(vaardigheden, sturen op output, enz.) 

6. Ontbreken ontwikkelingsprogramma voor medewerkers. 

7. ICT: te weinig vernieuwing / ontwikkeling  
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Tastbaar bewijs 

• Hogere tevredenheid en 

betrokkenheid medewerkers. 

• Aantrekkelijker 

werkgeversimago. 

• Kostenbesparingen (vooral 

huisvesting): 30%. 

• Productieverbetering: 10%. 

• Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen: minder CO2. 

 

 

 

Resultaten 

Indicaties/indirect bewijs 

• Verbeterde samenwerking. 

• Beter benutten van kennis. 

• Innovatiekracht. 

• Verhogen van klanttevredenheid. 

 

Valkuilen 

• Altijd aan het werk 

• Alles planmatig willen veranderen,  

proces is zoektocht/een reis 

•  Te snel willen,  1,5 tot 3 jaar nodig 
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• Werk vanuit een heldere visie en integrale aanpak: 

o Benoem betekenis van het nieuwe werken voor de organisatie en per 

pijler. 

o Wat levert het ons op? Betekenis voor de klant en onze dienstverlening? 

• Laat huidige planning huisvesting leidend zijn: 

o Lang traject van revitalisering is ook nodig voor veranderingen in 

organisatie. 

o Huisvesting maakt de verandering zichtbaar, katalysator.  

• Geef communicatie hoge prioriteit: 

o Zorg vanaf begin voor betrokkenheid van gebruikers. 

o Geeft het project een eigen naam passend bij jullie ambitie/identiteit. 

• HNW is organisatieontwikkeling met planmatige aansturing:  

o Het is een gezamenlijke reis met evoluerend karakter op basis van 

voortschrijdend inzicht (wel huisvesting strak plannen). 

 

Implementatieadvies 
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Vragen? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
www.draaijerpartners.nl 



Bedankt voor uw aandacht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
www.draaijerpartners.nl 


