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Het nieuwe werken is   vooral anders werken!

Workplace  I  NeW World of Work  I

W
im Pullen, Directeur Kennis-
centrum ‘Center for People and 
Buildings’, TU Delft (NL), sneed 
het thema ‘Zin & onzin van 
het nieuwe werken’ aan tijdens 

het 5e Interactief FM Congres georganiseerd door 
KI’communications.
“Het nieuwe werken – het doet ertoe, maar anders 
dan we denken” opende Wim Pullen. “Er met zijn 
allen op vooruit gaan moet de doelstelling zijn. Het 
nieuwe werken moet bedrijfsmiddelen omzetten in 
bedrijfsuitkomsten, in persoonlijk voordeel voor 
iedereen”.
In Nederland beweerden 68% van de bedrijven in 
2009 al het nieuwe werken te hebben ingevoerd. 
Bij bevraging van de werknemers geeft slechts 10% 
aan dat ze daar concreet wat van merken… Bijna 1 
op 3 bevraagden geeft aan dat ze occasioneel thuis 
werken, doch gemiddeld amper 6u/week. Er zijn 

ook aanzienlijke verschillen tussen de sectoren. 
Zo blijken informatica en communicatie sterk in 
het adopteren van thuis werken, gevolgd door de 
financiële sector en de zakelijke dienstverlening        
(> 25%).

Niet voor iedereen
“Vanuit organisaties wordt het stimuleren van de 
creativiteit, de communicatie en het samenwerken 
vooropgesteld om het nieuwe werken in te voeren, 
doch in werkelijkheid wil de organisatie vaak enkel 
het aantal ingenomen vierkante meters drukken” 
stelt Wim Pullen vast. 
Het nieuwe werken is een samengaan van tal 
van aspecten. Het gaat om flexibele werktijden, 
de mogelijkheden om buiten de klassieke 
kantooruren (‘9 tot 5’) te werken, maar ook het 
faciliteren van werken op verschillende plaatsen. 
Dat vereist aangepaste moderne IT-middelen, het 
gebruik van draagbare apparatuur, het inzetten 
op videoconferencing, 24/24 connectiviteit op 
performante netwerken… Hieruit kan voor de 
organisatie uiteindelijk een daling van het benodigde 
aantal vierkante meters volgen. 

Wim Pullen, Directeur Kenniscentrum 
‘center for People and Buildings’, 
tU Delft (Nl)
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‘Het nieuwe werken’ is al lang niet meer zo nieuw blijkt, maar wordt bovenal door 

iedereen anders geïnterpreteerd en ingevuld. ‘Het nieuwe werken’ is een interessant 

gegeven om te besparen op gehuurde kantooroppervlakte, biedt perspectieven om de 

mobiliteitsproblematiek aan te pakken, laat toe beter in te spelen op het kenniswerken, 

werkt als een magneet voor jong en gedreven talent, help de algemeen gevraagde balans 

tussen werk en privé te verbeteren… Het nieuwe werken is dus vooral anders werken!

Het nieuwe werken is ook niet voor iedereen 
zaligmakend! Meer dan 50% van de werk-
nemers blijkt er immers niet voor geschikt 

door gebrek aan zelfmanagement en 
individuele autonomie 

“

“

210 HNW NL.indd   44 29/11/12   14:18



Profacility GUiDE 2013   45

Het nieuwe werken is   vooral anders werken!
Wat met de productiviteit?
De werkomgeving heeft een belangrijke invloed 
op de productiviteit. Hoogst genoteerd staat dat de 
werkplek moet beantwoorden aan de persoonlijke 
verwachtingen van de gebruiker en daaruit volgt 
meteen dat de ideale werkplek niet te definiëren valt. 
Opvallend is verder de stijgende vraag naar rust en 
akoestisch comfort bij de gebruikers. “Er is meer 
vraag naar concentratiewerkplekken” benadrukt 
Wim Pullen, “ook al omdat de open werkplekken 
geassocieerd worden met communicatie, maar niet 
echt met werken”.
Het informaticagebruik is niet onbelangrijk in het 
kader van de productiviteit. De gebruikers stellen 
toenemend hoge eisen aan de IT-support van de 
organisatie, temeer daar ze steeds vaker de voorkeur 
geven te werken met het zelf uitgezochte toetel 
(‘Bring Your Own Device’). Dat laatste aspect is 
ook vanzelfsprekend wanneer werk en privé steeds 
hechter verstrengeld geraken en men dus op elk 
ogenblik op elke plek toegang wil tot zowel privé- 
als werkgebonden applicaties.

  Samenwerken faciliteren

Google ontvangt jaarlijks wereldwijd 8,6 miljoen 

sollicitaties. De kandidaat-medewerkers zijn ‘smart 

people’, kenniswerkers die gemotiveerd zijn om 

bij Google te komen werken en ‘verschillend’. 

“Ze houden van samenwerken en dat moeten 

we faciliteren” stelt Jan-Peter Kastelein, Partner 

Ynno (Adviesbureau voor nieuwe manieren van 

werken, Utrecht, NL), Onderzoeker Nyenrode 

Business Universiteit (Breukelen, NL).Engineering, 

innovatie en samenwerken zijn de kernwoorden 

voor het werken bij dit bedrijf. “Het ontwerp van de 

werkplekken speelt in op het individu, de teams en 

de community” licht Jan-Peter Kastelein toe tijdens 

het Interactief FM Congres “Er is veel aandacht 

voor de sociale noden van de medewerkers en 

dat reflecteert zich in opmerkelijk veel informele 

ontmoetingsplekken”. 

Werkplekken hebben een functionele en een 

emotionele waarde. Jan-Peter Kastelein: “Tal 

van niet-functionele elementen in het design 

blijken emotioneel juist heel sterk. Zo is er een 

glijbaan ingebracht in de kantoren van Google, die 

functioneel in twijfel kan getrokken worden, maar die 

iedereen toch wil behouden. Ze wordt ingezet om 

nieuwe werknemers te verwelkomen. Wie al langs 

de glijbaan is afgedaald, hoort erbij. Het community-

gevoel stimuleren is essentieel bij de inrichting van 

de werkomgeving”. Er werken 85 nationaliteiten en 

er ontstaan heel wat vriendschappen op het werk. 

Voordeel voor iedereen 
Het nieuwe werken heeft minstens zoveel te maken 
met jobinhoud, de plaats van de werknemer in de 
organisatie, als met de inrichting van de werkplek. 
Het wordt grotendeels individueel bepaald: hoe zit ik 
in elkaar, hoe wil ik liefst werken en in hoeverre wordt 
dat gefaciliteerd? Daarom is het nieuwe werken - of 
beter het anders werken - een zeer complex gegeven. 
Wim Pullen besluit: “Wie er echt voor gaat, wordt er 
beslist beter van!”.

Eduard CODDé n

Jan-Peter Kastelein,onderzoeker 
Nyenrode Business Universiteit:
“Werkplekken hebben een functionele 
en een emotionele waarde. Bij Google 
heeft de gebruiker deel aan architec-
tuur en design. De medewerkers zijn 
een stukje eigenaar van hun werkplek 
en treden zo op als bouwheer”

Het nieuwe werken gaat 
over een heel andere 

vertrouwensband tussen 
werknemer en werkgever 
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Jeremy Myerson
Professor aan het Royal College of Art in London,
Directeur van het Helen Hamlyn Centre for Design.

Het kantoor schept een community-band  
Professor J. Myerson: “Vandaag spreken we van een netwerkkantoor, 
waar de ICT de verbindingen tussen de kenniswerkers verzekert. Het 
is een digitaal en fysisch netwerk dat totaal verweven is en zo kunnen 
de kenniswerkers altijd en overal werkzaam zijn”. Er wordt verwacht 
dat ze initiatief nemen, studeren en samenwerken, verschillende 
activiteiten waarvoor het niet langer vereist is aan een klassieke 
werkplek te zitten. Toch wordt vandaag nog teveel voor een uniforme 
kantoorinrichting gekozen die voor alle gebruikers moet dienen, terwijl 
er in een organisatie heel wat verschillende personen en functies zijn 
met een zeer uiteenlopende aanwezigheid en gebruik van de werkplek.
Professor J. Myerson pleit voor de ‘verwelkomende werkplek’ en wijst 
ook op de verandering van de leeftijdenmix binnen een organisatie. 
Een concentratiewerkplek moet de ‘flow’ bij de gebruiker stimuleren, 
wat staat voor een soort automatische concentratie en wegdenken van 
de omgeving door goed op dreef te zijn. Een plek om samen te werken 
vereist dynamisch licht, moet helder zijn, kleur tonen. De wanden 
laten zich idealiter als schrijfbord gebruiken!
Professor J. Myerson is groot voorvechter van de ‘activity based’ 
werkplek, een werkplek die ook de oudere werknemers niet uitsluit. 
“Jongeren integreren spontaan in een nieuwe werkomgeving, 
maar ouderen moeten door de werkomgeving meegenomen in het 
functioneren als kenniswerker.

koen Neve
Gastprofessor Erasmushogeschool, Docent IFMA, Kluwer, IFBD, 
VOKA, Facilitair Directeur AZ Nikolaas

Win-win situatie voor organisatie en werknemers  
“Het nieuwe werken is vooral bekend van de flexibele werkplek en het 
tijd- en plaatsonafhankelijk werken” stelt Koen Neve, docent aan de 
Erasmushogeschool Brussel, trainer en tevens facility manager. “Het is 
echter ook een antwoord op sociale en economische trends”. 
Op sociaal vlak zorgt het nieuwe werken voor het resultaatgericht 
aansturen van de medewerkers tegenover het gebruikelijke beoordelen 
op aantal uren aanwezigheid. Het laat toe om een beter evenwicht te 
vinden tussen werk en privé. Koen Neve: “Een gelukkiger werknemer 
presteert ook beter en dat betekent een win-win situatie voor organisatie 
en medewerkers”.
Aan economische zijde is er vooral een zorgvuldiger omgaan met de 
ruimte en het aantal vierkante meters. De facility manager gaat de 
ruimte anders indelen, de inrichting opbouwen volgens het soort 
activiteiten dat er moet plaatsvinden. Vaste werkplekken maken 
plaats voor flexibele werkplekken. Vanuit facility management kan 
overwogen worden om medewerkers extra services aan te bieden zoals 
een strijkdienst, wat nogmaals bijdraagt tot een verbetering van de 
werk/privé balans.
“De grootste impact van het Nieuwe Werken ligt bij de kosten gerelateerd 
aan de gebruikte ruimte” geeft Koen Neve aan. “Deze kan van 100% 
naar 80% en zelfs 70% dalen door het kleiner aantal benodigde 
vierkante meters. Het nieuwe werken laat bijgevolg het winstoogmerk 
van de onderneming samengaan met tevreden werknemers”.

Het nieuwe werken: reacties, visies en ervaringen 
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Jos duchamps
Gedelegeerd Bestuurder
PROCOS group

Mensen staan centraal
PROCOS Group is een onafhankelijke consultant in Facilities 
Management. Zij leveren ‘state of the art’ adviezen binnen een brede 
scope van de bedrijfshuisvesting. Voor Jos Duchamps, Gedelegeerd 
Bestuurder gaat ‘het nieuwe werken om mensen’ en niet over 
kantoormeubelen zoals sommige partijen te graag laten uitschijnen. 
“Ik heb de indruk dat we momenteel op een knooppunt zitten” stelt 
hij vast bij zijn medewerkers, zichzelf en zijn kinderen. De wereld 
verandert snel en dat heeft zijn invloed op zowel het privéleven als het 
werken. In het verleden moesten medewerkers zich inpassen in een 
bestaande organisatie en strikt afgebakende hiërarchische structuur. 
Vandaag is het de organisatie van een bedrijf die zich moet afstemmen 
op het talent dat men wil aantrekken en het optimaal laten functioneren 
van de medewerkers. “Het doel van het nieuwe werken moet zijn om 
het beste uit elk individu te halen in het belang van de organisatie” 
verwoordt Jos Duchamps. “Daartoe moeten zowel HR, communicatie 
als een change manager bijdragen”. 
‘Bring your own device’ is een absolute trend die zeer snel doorzet, 
maar die ook een grote uitdaging stelt aan ICT en is een voorbeeld 
waarbij de de traditionele organisatie zich aan de medewerkers aanpast. 
Jos Duchamps is ervan overtuigd dat mensen binnen een organisatie 
elkaar moeten zien en ontmoeten, maar acht het niet noodzakelijk dat 
dit binnen de klassieke context van een bedrijfsgebouw gebeurt.

erik Veldhoen
Strategisch consulent
Gispen

Het nieuwe werken werkt!
Dat stelt Gispen, ontwerper en leverancier van vernieuwende 
kantoorinrichtingen voor bedrijven, bij een terugblik met enkele 
experts en ervaringsdeskundigen op 20 jaar ‘het nieuwe werken’.
“Bedrijven, werknemers en de maatschappij hadden tijd nodig om eraan 
te wennen maar wie de stap nam, tekende een productiviteitswinst 
tot 25% op” luidt de conclusie. “Een duidelijk bewijs dat het nieuwe 
werken echt werkt”.
Voorwaarde is wel dat er resoluut voor gekozen wordt en het volledig 
in de strategie en het beleid van een bedrijf wordt ingebed. Dan levert 
het nieuwe werken zowel een aanzienlijke kostenbesparingen als 
productiviteitswinst op.
Volgens Erik Veldhoen, specialist inzake het nieuwe werken, is het 
vertrouwen van de werkgever de belangrijkste sleutel tot succes. Voor 
hem is een kantoorloze toekomst best denkbaar. Door niet langer 
kantoorruimte te huren, kunnen bedrijven aanzienlijke besparingen 
realiseren. Het aflopen van een huurcontract is de ideale periode 
om over te schakelen naar flexibel werken. Omdat het grootste deel 
van onze informatiestroom vandaag digitaal verloopt, laat het werk 
zich gemakkelijk loskoppelen van een vaste werkplek. Volgens 
Erik Veldhoen kunnen bedrijven de komende 10 jaar hun totale 
oppervlakte volgens met 70% reduceren! “De sleutel tot succes is hier 
het vertrouwen van de werkgever. De digitale revolutie werkt dan ook 
een nieuwe manier van leiderschap in de hand. Het gaat niet slechts 
om een nieuwe manier van werken, maar ook van leven” aldus Erik 
Veldhoen.
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Het nieuwe werken: reacties, visies en ervaringen 
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