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‘ De know how hebben 
we inmiddels, het gaat 
nu om de know why’

tekst: peter runhaar
fotografie: martine sprangers

Vanuit de gedachte dat de oriëntatiefase van Het 

Nieuwe Werken inmiddels ruimschoots voorbij is, 

kwam een groep professionals bij elkaar om te  

debatteren over de vraag: wat is nu ‘The Next 

Step’? Voorwaar geen eenvoudige vraag, maar wel 

stof voor veel debat.

‘Het is niet langer de vraag of HNW wordt ingevoerd, maar hoe 

het optimaal kan worden geïmplementeerd’ luidde de aanvangs-

stelling van een rondetafelsessie onder leiding van Anca Gosse-

link. In de discussie die zich ontspint vinden de deelnemers el-

kaar snel in de constatering dat HNW vooral niet te dogmatisch 

of te eendimensionaal moet worden benaderd. “Het gaat om de 

holistische benadering,” zegt Arrien Termaat. Kees Froeling 

vindt: “We schieten heel snel naar de technologie, maar je moet 

het veel breder zien, anders zie je een heel groot deel van de ar-

beidsmarkt – neem de bouw – over het hoofd. In de bouw gaat 

het niet om technologie, maar om dingen als eigen verantwoor-

delijkheid en over managers die vakmensen voortdurend over de 

schouder staan te controleren”. Glenn van der Burg verzet zich 

tegen een andere simplificatie: “We moeten er nu maar eens 

vanaf dat HNW alleen maar thuiswerken is; in al die campagnes 

wordt daarop veel te veel de nadruk gelegd.”

Ook het idee om HNW te strikt te koppelen aan de ‘anders den-

kende’ jongste generatie vindt geen bijval. Froeling: “Ik zie ook 

organisaties waar veranderingen juist worden opgehangen aan 

de oudere generaties, die zeggen ‘Als ik op deze manier moet 

doorwerken red ik ’t straks niet tot mijn 67-ste.’”

Thijs Edelkoort vat samen: “Er zijn allerlei enablers die het moge-

lijk maken om dingen te veranderen in de organisatie en het is de 

opstapeling van die dingen die deze tijd zo interessant maken. Per 

organisatie moet je vragen: ‘Wat is nou de reden voor jullie om 

het te doen?’ Daarmee komen we naar mijn idee bij een centraal 

issue met betrekking tot die Next Step: de know how hebben we 

inmiddels wel. De tweede golf stelt de know why centraal.”

Kan HNW overal?  
Anca Gosselink (AG): “Is elke organisatie eigenlijk geschikt?”

Arrien Termaat (AT): “Als je het ziet als optimalisering van de 

werkomgeving, is het antwoord ‘ja’. Iedere organisatie kan zijn 

werkomgeving optimaliseren, maar niet alle principes zijn overal 

door te voeren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de belastingdienst 

of de politie, dan zie je dat door vertrouwelijkheid van informa-

tie daar de mogelijkheden om een van de basisprincipes van 

HNW – kennis altijd en overal beschikbaar – toe te passen meer 

begrensd zijn.”

Kees Froeling (KF):  “Je ziet dat juist bij dat soort organisaties 

het idee van vertrouwelijkheid van informatie wordt gebruikt als 

argument om bepaalde stappen niet te maken. Je zag vroeger 

overheidsinstanties waar telewerken verboden was. Wat deden 

de mensen? Ze knoopten een modem aan hun pc zodat ze thuis 

konden inbellen, met als gevolg dat de informatie open lag voor 

de hele wereld. Dus hoezo veiligheid? Veiligheid zit in gedrag 

van mensen en maar voor een zeer beperkt deel in fysieke beper-

kingen die je mensen kan opleggen.”

Chaja Heyning (CH): “Is het bij dit soort issues dan zo dat het 

middenmanagement, de zogenaamde lemen laag, de hakken in 

het zand zet?”

AT: “Ja, die middenmanager raakt zijn controle kwijt en moet op 

een hele andere manier gaan managen, meer gaan coachen. Dat 

zijn ze niet gewend.”

CH: “Dingen moeten ook in evenwicht zijn. Ik denk dat de angst 

bij middenmanagers vooral zit in het moeten loslaten en er te 

weinig voor terug krijgen.”

Glenn van der Burg (GB): “Je hoort bij discussies over dit soort 

onderwerpen vaak ‘Mensen hebben een hekel aan veranderingen’. 

Ik geloof daar helemaal niks van. Mensen vinden verandering 

juist fijn. Ze gaan op vakantie… hoeveel verandering brengt dat 
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niet mee? Verandering is leuk, maar het is vreselijk als er veran-

dering plaatsvindt waar je geen invloed op hebt. Als iemand an-

ders jou wil veranderen. Ik denk dan altijd aan de vaste thuis-

werkdag van SNS. Dat heeft voor mij niets met HNW te maken.”

Thijs Edelkoort (TE): “Mee eens. Mensen vinden verandering 

niet erg, maar de onzekerheid die het meebrengt, kan ze panisch 

maken. Als ergens bovenin een verandering wordt doorgevoerd 

maar de laagste managementlaag wordt niet meegenomen, dan 

krijgt die middenmanager het gevoel dat hij in een auto zonder 

stuur wordt gezet die 100 kilometer per uur vooruit moet.”

AG: “Is het dan zo dat die medewerkers niet taakvolwassen ge-

noeg zijn?”

KF: “Dat ligt niet zozeer aan die medewerkers, maar aan de top. 

Die top moet de mensen wel meenemen op reis. Heel vaak wordt 

gecommuniceerd ‘we gaan dit doen’ en worden medewerkers ge-

reduceerd tot toeschouwers.”

GB: “Precies. Je wilt met HNW mensen op hun vakmanschap 

aanspreken en zelf beslissingen laten nemen. Dan kun je toch 

niet bij de implementatie zeggen: ‘Zo gaan we het doen en veel 

succes ermee’?” 

Visie en autonomie
TE: “Een van de succesfactoren bij de implementatie van HNW  

bij de Rabobank was dat er enerzijds een visionair bovenin is die 

de lijnen uitzet. Vervolgens is er in de ontwikkeling heel veel 

autonomie  bij de mensen. Als je dat voor elkaar hebt, sluit je 

heel erg aan bij de behoefte van mensen.” 

CH: “Ik heb een tijd publieke werkers begeleid, straatvegers en 

schoffelaars. Op een gegeven moment hadden we niet genoeg 

machines, en heb ik de mensen gevraagd of ze zelf een voorstel 

konden maken om werkzaamheden onderling te regelen. Binnen 

24 uur was het rond en hadden ze alles in een mooi schema 

gezet . Die potentie zit dus in mensen en is er altijd geweest; 

wat voegt HNW daar dan aan toe?”

KF: “Het gaat erom dat je mensen in staat stelt om het maxima-

le uit zichzelf te halen. Het gaat dus niet om dingen van boven-

af opleggen. Mensen zeggen ‘Ik wil niet thuiswerken’. Dan zeg ik 

‘Je hoeft ook helemaal niet thuis te werken’” 

TE: “Klopt. Voor mij is het kernwoord vrijheid, je bent vrij de 

middelen te kiezen die je nodig hebt om je werk te doen. Vroe-

ger zat je op een kamer met een collega waar je het niet mee 

kon vinden; nu kun je kiezen, je kunt dus de vrijheid gebruiken.”

Doelen
AG: “Terug naar de Next Step. Thijs constateerde eerder dat niet 

meer de ‘know how’ maar de ‘know why’ vraag centraal staat. Or-

ganisaties moeten dus eerst weten waarom ze willen verande-

ren. Maar ik zie vaak dat de doelen te abstract zijn, hoe ga je 

ermee om als doelen niet concreet te maken zijn?”

GB: “De start is eigenlijk heel eenvoudig. Daar kun je morgen 

mee beginnen. Je kunt morgen als leidinggevende aan je mede-

werker vragen: ‘Hé, hoe zou je het liefste willen werken?’ Vervol-

gens kun je zelf zeggen wat jij belangrijk vindt. Het begint dus 

heel eenvoudig bij het aangaan van een dialoog.”

AT: “En daarnaast begin je gewoon met een slimmere manier van 

werken. Je maakt een blauwdruk waar je als organisatie voor 

staat, en gaat gewoon aan de slag. Vanuit de huidige locatie. Alle 
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andere veranderingen rondom werkplek, ICT en leiderschapsstijl 

volgen daar dan wel uit. Nu begint men met ICT-aanpassingen en 

andere werkplekken. Die omkering is misschien wel de Next Step.”

TE: “En uiteindelijk moet je per organisatie toch het thema vin-

den waar die organisatie écht op aanslaat. Dus die ‘know why’, 

de waarom-vraag. Om dat te achterhalen, moet je wel de organi-

satie in. Je begint te kijken welke veranderingen echt belangrijk 

zijn. Als je bij TNT binnenkomt, merk je al snel dat het daar écht 

draait om duurzaamheid, bij andere bedrijven is dat veel minder 

het geval. De verschillen per branche en bedrijf zijn heel groot.”

GB: “De aanleiding bij Microsoft om iets aan HNW te gaan doen, 

was het resultaat van een onderzoek waar ze heel slecht scoor-

den op de werk/privé-balans.”

TE: “Precies, daarmee was de vraag waarom ze het moesten 

doen al beantwoord. Interpolis is ook zo’n mooi voorbeeld. Daar 

begon het bij het begrip transparantie. Heel simpel: als ik als 

klant jou bel, los jij mijn probleem op en zeg je niet ‘Dat moet ik 

eerst mijn baas vragen’. Die transparantie stond vervolgens cen-

traal voor andere veranderingen, bijvoorbeeld voor huisvesting.”

KF: “Je ziet vaak als motief: onze grote concurrenten doen het, 

dus dan moeten wij ook.”

TE: “Dat zag je na Interpolis: andere bedrijven begonnen bij die 

oplossingen, dus gingen ook transparante huisvesting bouwen. 

Maar dat stond los van die waarom-vraag. Ze vroegen zich niet 

af: ‘Ben ik ook een soort Interpolis?:’ ‘Nee, jij bent helemaal geen 

Interpolis, dus dat transparante gebouw past niet bij jou.”

Business case
AT: “Ik zie nog wel een ander probleem rondom die Next Step.  

Ik heb me rotgezocht naar cijfermatig materiaal naar de effecten 

rondetafel

van de nieuwe vormen van werken. Meten vanuit de holistische 

benadering van alle effecten, daarover vind je niet genoeg infor-

matie. Je kunt daar geen business case op baseren.”

AG: “Maar wat is dan de business case? Bij Microsoft hoorden we 

een hele duidelijke motivatie. Voor hen zijn de kosteneffecten 

misschien helemaal niet interessant. Dus als je effecten wilt  

meten moet je vooral terug naar het doel.” 

KF: “Je ziet dat er een aantal instanties zijn die een benchmark 

willen ontwikkelen. Maar de grotere ondernemingen van Neder-

land willen dat helemaal niet. Ik zat vorige week met een groep 

vertegenwoordigers van grote ondernemingen, en die zeiden: 

‘Weer een vragenlijst? Forget it!’ Mensen worden vragenlijstmoe.”

GB: “Als jij die waarom-vraag hebt beantwoord, is er geen busi-

ness case meer nodig. Als je als bedrijf merkt dat vergrijzing een 

groot probleem voor je wordt en je merkt van je managers dat 

de kandidaat die ze graag willen hebben niet komt omdat je een 

te traditionele bedrijfsvoering hebt dan moet je geen business 

case gaan schrijven, dan moet je gaan bewegen.”

CH: “Toch begrijp ik wel dat je een benchmark zoekt. Een traject 

kost veel geld en bestuurders willen de revenuen weten.”

AG: “Maar cijfers zijn vreselijk lastig, want er zijn zoveel elemen-

ten van invloed; er zit zoveel diversiteit achter de cijfers.”

GB: “We moeten in ieder geval veel beter leren om te improvise-

ren, want er verandert zoveel in de wereld op dit moment.  

Misschien is dat wel de belangrijkste laag die eroverheen ligt. 

We moeten voortdurend reageren op veranderingen.”

TE: “Je kunt HNW gewoon nog niet in cijfers uitdrukken.”

CH:”Je kunt er geen laboratoriumsituatie van maken.”

GB: “Maar je ziet toch dat mensen opbloeien als ze ruimte krij-

gen? Daar is veel onderzoek naar gedaan: bedrijven die betrok-

Anca Gosselink Glenn van der Burg 
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De rol van HR, ICT en FM

Tijdens het gesprek komt ook de rol van de diverse stafafdelingen langs

AT: “Ik schrik vaak van de passieve rol van de HRM’er. Ik ken weinig organisaties waar HRM zegt ‘Wij nemen de voortrekkersrol’; 

ik zie vaak een wegduikgedrag.”

KF: “Dat beeld herken ik niet. Bij KPN zijn juist HR-mensen degenen die het voortouw nemen. Je moet wel kijken of HR de 

partner in business kan zijn: als ze nog te veel in de administratieve rol zitten, redden ze het nooit; soms is het dus niet ‘niet 

willen’, maar ‘niet kunnen.” 

TE: “Die passiviteit vind ik wel interessant. ICT, HR en FM zijn inherent drie stafafdelingen; zij zijn dus behoudend, want moe-

ten zorgen dat de dingen draaien waar zij verantwoordelijk voor zijn. Voor je het weet gaan die stafafdelingen zich afzijdig 

houden, dat is een valkuil. Tweede valkuil is dat iedere stafafdeling een eigen aanspreekpunt in de board heeft, zodat niemand 

echt domeinhouder is. Hoe je hieruit komt? De organisatie moet de slag maken dat er een integrale verantwoordelijkheid 

komt.”‘De organisatie moet de slag maken dat er een integrale verantwoordelijkheid komt.’

GB: Helemaal waar. Als je HNW ziet als een grote strategische organisatieverandering, vergelijkbaar met grote operaties in de 

jaren 90 rondom kwaliteit of klantgerichtheid. Dit is alleen nog wat groter. Zo’n grote organisatieverandering wordt niet ge-

dragen door HR of Facility Management, dat zijn geïntegreerde vraagstukken die de hele organisatie aangaan. Zo moet je het 

dus ook aanpakken, als je dat niet doet heb je een groot probleem.”  

ken medewerkers hebben, hebben een hogere klanttevredenheid 

en grotere winsten.”

AT: “Sterker nog: de Top 5 van favoriete werkgevers om voor te 

werken heeft HNW volledig doorgevoerd.”

CH: “Als ik een parallel trek naar mijn vakgebied ruimtelijke  

ordening; we praten daar over quality of life, en toch kun je dat 

soort dingen meten. Je kunt bij het opknappen van een wijk van 

tevoren meten en na afloop. Je kunt daar een aantal parameters 

voor bedenken. Van tevoren bedenk je: langs welke lat ga ik  

meten, en hoe kan ik dat laten terugkomen? Je ziet dan echt een 

tevredenheidscore van 4 tot 6 veranderen in van 6 tot 8. Voor 

een opdrachtgever is dat toch heel interessant.”

GB: “Er zijn ook wel voorbeelden van bedrijven die grote onder-

zoeken doen. KPN en Microsoft bijvoorbeeld. Microsoft doet een 

groot werknemertevredenheidonderzoek. En zij trekken daaruit 

de conclusie dat ze door HNW enorm verbeterd zijn.” 

TE: “Bij Rabobank zeiden ze ook: ‘We doen gewoon een tevre-

denheidonderzoek en zien dat op 23 van de 24 aspecten hoger 

wordt gescoord dan daarvoor.’ Dat is geen academisch bewijs, 

maar voor de Rabobank voldoende.”

Kees Froeling Arrien Termaat 
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The Next Step in oneliners
Stel de ‘waarom’-vraag centraal 

Kies voor een holistische benadering 

Begin gewoon met een slimmere manier van werken,  

veranderingen rondom werkplek, ICT en leiderschapsstijl 

volgen daar wel uit

Creëer ruimte voor leiderschap op alle niveaus van de or- 

ganisatie

Leg vertrouwen en verantwoordelijkheid neer bij mensen  

op de werkvloer

GB: “Los van meetbaarheid blijft de definiëring van HNW lastig. 

Het lukt ons al niet om de vinger te leggen op wat het is. Mis-

schien moet je het zien als een reis naar een nieuwe organisatie 

en accepteren dat je niet precies weet waar je naar toegaat en dat 

je er nog niet bent. Zie het als een traject waarin je moet blijven 

veranderen en neem als basis dat je dat niet top down doet maar 

samen met je medewerkers in dialoog, dan is het altijd goed wat 

je doet. Als je iets doet wat ongelooflijk mislukt heb je daar als 

organisatie veel van geleerd en kun je weer de andere kant op.”

CH: “Je moet toch je opdrachtgever een beetje duidelijk maken 

waar je uit komt, want die moet er effort, tijd en geld in steken. 

Je moet dus goede voorbeelden kunnen laten zien.”

Wat is de Next Step? 
AG: “Laten we tot slot kijken of we allemaal heel bondig kunnen 

formuleren wat we nu echt als de Next Step zien.”

TE: “Antwoord geven op de vraag waarom, en durven te doen.” 

GB: “Voor mij heeft het vooral te maken met wat er om ons 

heen gebeurt. Er verandert heel veel en het model met de beslis-

ser in de top is niet meer houdbaar; totdat de top weet wat het 

probleem is en beslissingen kan nemen, zijn we drie maanden 

verder. Mijn pleidooi voor HNW is daarom: Leg vertrouwen en 

verantwoordelijkheid neer bij mensen op de werkvloer, en ver-

trouw erop dat zij de juiste beslissingen nemen.”

AT: “Niets doen is geen optie; als je wat gaat doen, kun je het 

beter goed doen. Nu wordt te veel naar de kosten gekeken. Je 

moet vanuit een holistische benadering naar alle aspecten 

kijken , dus zowel kosten als kwaliteit.”

CH: “Ik ben altijd groot pleitbezorger geweest van dingen van 

onderaf laten ontstaan; ik zou willen weten of je vanuit deze 

methodiek eerst de gewenste (cultuur)veranderingen kan laten 

groeien waarna eventueel een reorganisatie volgt. Nu grijpt men 

zo makkelijk naar giga-reorganisaties waarna ook nog eens een 

keer een cultuurverandering moet plaatsvinden...; dat is meer 

een vraag dan een antwoord.”

KF: “Het gaat om ruimte voor leiderschap op alle niveaus van de 

organisatie, ook persoonlijk leiderschap. Wat daar erg bij hoort 

is met elkaar in gesprek gaan: wat zouden we over een jaar met 

elkaar merkbaar en meetbaar anders willen maken.”

AG: “HNW is wel een term, maar toch vooral werken aan de or-

ganisatie, dat doen we al jaren vanuit allerlei invalshoeken, de 

invalshoeken veranderen misschien, maar het werken aan de or-

ganisatie is niet heel anders dan we altijd hebben gedaan, alleen 

de invalshoeken veranderen. Het belangrijkste is: durf over je 

eigen grenzen heen te kijken.” 

Chaja Heyning Thijs Edelkoort 


