
Berenschot vraagt zich voortdurend af hoe werk zich 

feitelijk ontwikkelt. Of veronderstellingen die we 

hierover tot dusver hebben nog kloppen.  

Welke ontwikkelingen er achter de hype schuilgaan. 

Want hoe lang blijft nieuw werken nieuw?

Werk aan sterke verandering onderhevig

In onze manier van denken over innovatie in kantoor- en 

werkconcepten als “Anders Werken” en “Het Nieuwe 

Werken” gaan we tot dusver impliciet veelal uit van een 

redelijk traditionele ordening, van de relatie tussen werkgever 

en werknemer, maar ook van de relatie tussen werk en de 

ondersteuning van werk, met huisvesting en faciliteiten. 

Logisch, maar ook relevant en tot dusver doelmatig. Dit 

is alleen in sterke mate gericht op vandaag en morgen. 

VERDIEPING
Het nieuwe werken voorbij

De vraag is echter wat er na morgen gebeurt. Blijft deze 

ordening gelijk de komende jaren? Wij denken van niet … 

Dit impliciete model in het denken over werk lijkt snel te 

veranderen, en de vraag is dan ook hoe de relaties tussen de 

elementen in dit veranderende model zich ontwikkelen.

Het Nieuwe Werken

In Nederland zijn de laatste tien jaar veel waardevolle 

initiatieven gestart op het gebied van kantoorinnovatie, 

flexibel gebruik van werkplekken, anders werken of 

het tegenwoordig alom bekende Het Nieuwe Werken. 

Geïnspireerd door onder andere het flexibele kantoorconcept 

van Interpolis, sinds begin jaren negentig, zochten 

organisaties naar werkplekconcepten die een andere 
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werkwijze of meer dynamiek teweegbrachten. Een concept 

dat bovendien vaak effectiever en efficiënter (samen)

werken moest stimuleren en soms ook een reductie in het 

benodigde aantal vierkante meter vloeroppervlak op moest 

leveren. Tegenwoordig zoeken bedrijven naar nieuwe vormen 

van werken waarin tijd en plaats van werken niet langer 

vaststaan, en waarin slimmer (samen)werken mogelijk 

wordt. Organisatie van het werk en kantoorinrichting 

staan centraal, veelal in belangrijke mate gedreven door 

hoogwaardige technologische oplossingen. 

Het zijn zeer goede initiatieven voor nu en de komende 

jaren omdat de omgeving waarin we werken, evenals de 

aard van ons werk en de manier waarop we ons werk 

doen, drastisch veranderen. Onze werkomgeving wordt 

bijvoorbeeld dynamischer en complexer, werk wordt steeds 

kennisintensiever, het aantal kenniswerkers in ons land 

neemt hand over hand toe en technologie maakt het 

mogelijk dat we praktisch altijd en overal toegang hebben tot 

de informatie die we nodig hebben voor ons werk. 

Meer dan Het Nieuwe Werken

Er is echter meer aan de hand. In de basis blijven de 

benoemde elementen relevant, dat staat wat ons betreft 

buiten kijf, maar de relaties tussen deze elementen zullen 

echter minder bepalend worden, omdat ook andere relaties 

een rol gaan spelen. De groep medewerkers die een manager 

aanstuurt zal bijvoorbeeld minder vastomlijnd zijn omdat 

er andere samenwerkingsrelaties en -verbanden ontstaan 

waaraan ook andere contractsvormen ten grondslag zullen 

liggen. Deden we tot voor kort het werk met eigen mensen 

met af en toe een inhuurcontract, de komende jaren werken 

we samen met partners, zzp’ers, onderzoekers, mensen uit 

specifieke netwerken. Wat ze delen is krachtig: dezelfde 

of complementaire passie, energie of talent, de motivatie 

om samen te werken, om een gedeeld resultaat neer te 

zetten, om van betekenis te zijn. Maar het traditionele 

idee dat deze werkzaamheden in één gebouw en gedurende 

kantoortijden moeten plaatsvinden zijn we aan het verlaten. 

Dit idee maakt plaats voor “thuiswerken” of netter “Plaats- 

en tijdonafhankelijk werken”. Je zou daarom kunnen 

stellen dat het impliciete model in ons denken over werk 

(zoals omschreven) veelkleuriger wordt. En ogenschijnlijk 

complexer. Daarmee verandert het fundament er van. Het 

fundament van waaruit we niet alleen na moeten denken 

over kantoorinnovatie, maar over werkprocesinnovatie in 

bredere zin.

Werk centraal laten staan

We hebben ons op basis van deze ervaring daarom de 

vraag gesteld hoe een nieuwe realiteit en samenhang er 

dan uit gaan zien. Welke ontwikkelingen spelen er nu 

en de komende jaren die een belangrijke invloed hebben 

op het werken in Nederland? En wat betekent dit voor 

onze oriëntatie op werk? Om dit te onderzoeken hebben 

we de samenwerking opgezocht met partners als de TU 

Eindhoven, het Centre for People and Buildings en de 

Rijksgebouwendienst, met als doel de werkelijkheid over 

en de drijvende krachten achter deze ontwikkelingen te 

ontrafelen.

Essentie van onze opvatting is dat het werk centraal 

moet staan, en niet bijvoorbeeld de technologische of 

huisvestingstechnische ontwikkelingen. Het doel is niet 

plaats- en tijdonafhankelijk werken, het doel is zo effectief en 

efficiënt mogelijk werken. Voor de één betekent dit wellicht 

plaats- en tijdonafhankelijk werken, maar voor een ander 

juist het tegenovergestelde. Het Nieuwe Werken – alhoewel 

een krachtig concept de laatste jaren ook een verworden tot 

een enorme hype – mag dus nooit het doel op zich zijn. Hét 

Nieuwe Werken bestaat namelijk niet. 

In het zoeken naar een passend werkconcept moet 

een organisatie uitgaan van het werk wat ze doet, de 

verschillende typen functies die hierin te onderscheiden zijn, 

en de wijze waarop dit werk en deze functies zich – ingegeven 

door sterk beïnvloedende (omgevings)factoren – ontwikkelen 

de komende vijf tot tien jaar. Zicht op deze ontwikkeling 

geeft namelijk ook zicht op de wijze waarop dit werk de 

komende jaren ondersteund zal moeten worden. 



Zicht op ontwikkelingen

In onze aanpak maken we gebruik van een pragmatisch 

model, gebaseerd op het consistentiemodel van professor 

Broekstra (1984; figuur 1), voor het analyseren van de 

belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het 

werk van een specifieke organisatie. We omschrijven 

deze ontwikkelingen daarmee vanuit vijf verschillende 

invalshoeken; demografisch, technologisch, economisch, 

maatschappelijk en arbeidsmarkttechnisch. Hierna geven we 

– ter illustratie – enkele sterk versimpelde voorbeelden van 

ontwikkelingen die een rol (kunnen) spelen.

Arbeidsmarkt zet transformatie zelfs in crisistijd door

Een invloedrijke ontwikkeling op onze arbeidsmarkt 

is het ontstaan van een evenwichtiger ruilsysteem 

tussen werkgevers en werknemers. Vroeger stelde de 

werkgever de functie, functie-inhoud, ontwikkeling en 

beloning vast. Bevielen beide partijen elkaar dan kon 

de werknemer tekenen. Hoe anders is het vandaag en 

wordt het morgen en de dag na morgen. De huidige 

en toekomstige generaties werknemers zijn mondiger, 

tonen zich veeleisender als het bijvoorbeeld gaat om 

ontplooiing- en ontwikkelingsmogelijkheden of secundaire 

arbeidsvoorwaarden binnen een functie, en kiezen steeds 

vaker een baan als opmars naar een volgende, in een 

bewust uitgestippeld carrièrepad. Nieuwe werknemers 

verbinden zich steeds meer aan een klus in plaats van aan 

een werkgever. De horizon voor een verbintenis ligt op een 

aantal jaar en niet meer op het leven. Hierdoor ontstaat 

een ander evenwicht in de relatie met de werkgever, waarin 

de werkgever afhankelijker wordt. Groeiende krapte op de 

arbeidsmarkt zal dit effect van emancipatie alleen nog maar 

versterken. Werkgevers zullen daarom in toenemende mate 

aandacht moeten houden voor de wensen van werknemers, 

ook aangaande de manier waarop deze werknemers hun werk 

willen verrichten.

Werkprocesinnovatie middels technologie op initiatief 

werknemer in plaats van werkgever

Qua technologie lijken de mogelijkheden tegenwoordig 

eindeloos, dat mag bekend zijn. Bijzonder feit is echter 

dat privé het werk voor het eerst in de geschiedenis in 

heeft gehaald in het gebruik van nieuwe technologieën. 

De gemiddelde werknemer beschikt thuis over meer en 

betere (lees: meer gebruiksvriendelijke) oplossingen. Neem 

alleen al de eigen mobiele telefoon, deze is doorgaans veel 

geavanceerder dan degene die hij/zij van zijn werkgever ter 

beschikking gesteld krijgt. De mogelijkheid om gedurende het 

werk met collega’s te chatten via bijvoorbeeld een sharepoint-

oplossing volgde op het in de privésfeer al veelvuldig in 

gebruik zijnde MSN. Gevolg van deze ontwikkeling is dat er 

vanuit werknemers een ‘pull-effect’ ontstaat in het gebruik 

van techniek voor het ondersteunen van hun werk. Daarmee 

is het niet langer enkel de werkgever die werkprocesinnovatie 

door gebruik van techniek stimuleert. 

Implicaties van deze ontwikkelingen voor het werk

In veel gevallen ontstaat er bij deze ontwikkelingen – waarvan 

we er nu slechts enkele hebben geschetst – een zekere 

gelijkgerichtheid. Dit wil zeggen dat de ontwikkelingen 

elkaar versterken en maken dat de manier waarop werk in de 

toekomst georganiseerd zal zijn zich in een bepaalde richting 

ontwikkelt. Zo zullen de hiervoor omschreven ontwikkelingen 

een enorme stimulans inhouden voor de opkomst van 

plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Werknemers – die  

steeds schaarser worden – zullen de mogelijkheid hiertoe 

meer en meer verlangen, of verwachten zelfs niet anders, 

het kenniswerken leent zich er uitstekend voor en de 

technologische mogelijkheden vormen hierin geen enkele 

belemmering meer. Zo zijn er nog tal van ontwikkelingen te 

benoemen die dit effect versterken. 

Figuur 1. Consistentiemodel; gelijkgerichtheid van ontwikkelingen
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Handelen vanuit een integrale visie en aanpak

Wat wij vaak zien bij opdrachtgevers is dat projecten 

ontstaan vanuit een zelfde onderbuikgevoel, intuïtie of 

gefragmenteerde waarneming, maar niet vanuit een zelfde 

visie. Managers hebben doorgaans veel en goede ideeën over 

de toekomst en starten daarom verschillende maar te weinig 

samenhangende projecten voor bijvoorbeeld mobiliteit, 

competentiemanagement, thuiswerken, huisvesting of ICT. 

De meerwaarde van deze projecten ontstaat echter wanneer 
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er een goed beeld is van de organisatie, de ontwikkeling 

van haar werk en wanneer  de vraagstukken waar men mee 

kampt integraal worden benaderd  vanuit een duidelijke 

visie op het waarom. Kritisch nadenken over hoe werken 

er in de toekomst voor uw organisatie uit gaat zien biedt de 

mogelijkheid om in samenhang de organisatie te vernieuwen 

in aansluiting op de veranderende omgeving. Handelen 

vanuit integrale visie wordt opeens mogelijk. Doet men dit 

niet dan is het risico groot dat er een onsamenhangend 

geheel ontstaat van ‘ongeveer-goed-projecten’ die te weinig 

bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, en waaraan 

onvoldoende effectief sturing is te geven. 

Tot slot; Hoe lang blijft nieuw werken nieuw?

Antwoord op deze vraag is: eigenlijk altijd!. Althans, ons 

werk, en daarmee de wijze waarop we dit organiseren en 

ondersteunen vanuit disciplines als HRM, facilities en ICT, 

is continu aan vernieuwing onderhevig. Het Nieuwe Werken 

is daarmee slechts een methode voor het optimaliseren 

van de effectiviteit van werk, passend in een rij van vele 

andere methoden. Methoden die hun oorsprong vinden 

in stromingen als Organizational Development (OD) of, 

in het Nederlands, Organisatieontwikkeling: het gepland 

veranderen van een organisatie door toepassing van sociaal-

wetenschappelijke kennis, met als doel de effectiviteit van de 

organisatie te verbeteren. 

Zo lang onze kennis over organisaties en (het beïnvloeden 

van) hun effectiviteit toeneemt, zal werk dus ook aan 

vernieuwing onderhevig zijn. Des te meer reden om te 

onderzoeken wát deze vernieuwing exact inhoudt, en hoe 

deze effectief en efficiënt ondersteunt kan worden middels 

een passend werkconcept. Nodig ook. Want werk zal voor 

veel organisaties – weliswaar in verschillende gradaties – 

nooit meer hetzelfde zijn. 

Als ruim 70-jarig adviesbureau beschikt Berenschot – 

vanuit een veelvoud aan disciplines – over jarenlange 

ervaring in de vernieuwing en verbetering van werk- 

en werkplekconcepten. Bijvoorbeeld zoals rondom de 

opkomst van innovatieve kantoorconcepten, midden 

jaren negentig. Ook begeleidden wij vele opdrachtgevers 

in de optimalisatie van bedrijfsvoering of dienstverlening. 

Nieuw werken is in die zin voor ons niet nieuw. Wilt u 

eens nader van gedachten wisselen met één van onze 

adviseurs over uw werkconcept of (vernieuwing) van 

werkconcepten, of bent u gewoon nieuwsgierig naar 

wat Berenschot zoal doet op dit thema? Neemt u dan 

contact op met Hans van der Werff of Maarten Spekschate 

+31 (0)30 291 64 44.


