
Het werkconcept Het Nieuwe Werken (HNW) behelst 

onder andere een tijd- en plaatsonafhankelijke manier 

van werken die van oorsprong productiviteitsstijging van 

kenniswerkers als doel heeft. Maar niet alle medewer-

kers zijn kenniswerkers en niet elke organisatie verricht 

alleen kenniswerk.

Daarom is het interessant te onderzoeken wat de bereidheid 

is van diverse medewerkers met werkzaamheden van 

verschillende aard om te veranderen richting HNW: kan ik 
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werken volgens HNW?, wil ik werken volgens HNW? en vind 

ik het zinvol om te werken volgens HNW?

In dat licht onderzocht Karin Galgenbeld, verbonden aan 

de Rijksuniversiteit van Groningen, in samenwerking met 

Berenschot  de invloed van het type werk op de bereidheid 

van medewerkers om volgens de principes van HNW te 

gaan werken. Dit onderzoek is verricht in het kader van 

haar afstuderen voor de master Change Management aan de 

faculteit Economie en Bedrijfskunde. Dit artikel beschrijft de 

kern van de onderzoeksbevindingen.

Door Karin Galgenbeld en Maarten Spekschate



De aanleiding

Volgens de visie van Drucker (2000) is een van de 

grootste uitdagingen van deze eeuw ‘het verhogen van de 

productiviteit van de kenniswerker’ (p.178). Mede hierom 

introduceert Het Nieuwe Werken een werkconcept dat zich 

voornamelijk richt op de verbetering van de productiviteit 

van de kenniswerker. Concreet wordt productiviteit van de 

kenniswerker verbeterd door integrale vernieuwing van een 

aantal hoofdgebieden: de ICT, de fysieke werkomgeving en de 

mentaliteit van de medewerker, zoals onder andere verwoord 

door Bijl (2007, 2009). 

Wat er precies wordt verstaan onder het begrip kenniswerker 

blijft echter relatief onduidelijk in literatuur over HNW. 

Een bruikbare definitie van kenniswerk wordt gegeven door 

Davenport, Jarvenpaa & Beers (1996): ‘the acquisition, 

creation, packaging, or application of knowledge. 

Characterized by variety and exception rather than routine, 

it is performed by professionals or technical workers with 

a high level of skill and expertise’(p. 54). Hieruit volgend 

worden kenniswerkers als volgt omschreven: ‘knowledge 

workers are people with high levels of education and 

expertise whose primary task is the creation, distribution 

or application of knowledge. … Knowledge workers like 

autonomy and don’t like to be told how to do their work’ 

(Hammer, Leonard & Davenport, 2004: p. 17-18).  Drucker 

(2000) stelt bovendien dat de taken van kenniswerkers 

vaak moeilijk concreet te omschrijven zijn en dat het bij de 

uitvoering van een taak hoofdzakelijk draait om kwaliteit in 

plaats van kwantiteit. Bij de uitvoering van hun taken dragen 

kenniswerkers zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties, 

managen ze zichzelf en functioneren ze zelfstandig. Een 

hoge mate van autonomie, complexiteit en variatie in de 

werkzaamheden zijn dan ook kenmerkend voor kenniswerk. 

Deze kenmerken sluiten erg goed aan bij de plaats- en 

tijdonafhankelijke manier van werken die ook HNW 

introduceert.

De waarde van HNW wordt met name ontleend aan de 

veronderstelling dat een groot gedeelte van de huidige 

banen in ons land kennisintensief is en dat kenniswerk in 

de toekomst zal overheersen. Toch blijft er een aanzienlijk 

percentage banen over dat wellicht niet hoofdzakelijk kan 

worden gekarakteriseerd als kennisintensief en daarnaast 

varieert de behoefte aan kenniswerk logischerwijs per sector 

(Johnson, Manyika & Yee, 2005). Bovendien bestaan de 

meeste banen uit een combinatie van zowel kennisintensieve 

als routine activiteiten (Drucker, 2000; Johnson et al., 2005). 

Momenteel wordt HNW geïmplementeerd bij een groeiend 

aantal organisaties, onderschrijft ook Bijl (2009). HNW 

wordt dan vaak ingevoerd in de gehele organisatie en 

hierdoor wordt van elke medewerker een nieuwe manier 

van werken verwacht. Toch bestaan veel hedendaagse 

organisaties niet enkel uit kenniswerkers, maar is er ook een 

aanzienlijk aantal medewerkers die meer routinematig of 

uitvoerend werk verrichten. Omdat de manier van werken 

die gepaard gaat met HNW goed aansluit bij kenniswerk 

is het waarschijnlijk dat kenniswerkers de overstap naar 

HNW anders ervaren dan medewerkers die gewend zijn aan 

werkzaamheden die minder kennisintensief van aard zijn. 

Daarom besteedt dit onderzoek aandacht aan de invloed 

van kenmerken en kennisintensiviteit van het werk dat 

medewerkers verrichten op de perceptie en houding ten 

opzichte van HNW. 

Het onderzoek

Inzicht in de percepties en houding van medewerkers met 

diverse werkzaamheden ten opzichte van Het Nieuwe Werken 

kan worden verkregen door de veranderbereidheid van 

individuen te onderzoeken. Veranderbereidheid kan hiervoor 

als volgt worden gedefinieerd: ‘Een positieve gedragsintentie 

van een medewerker ten aanzien van de invoering van een 

verandering in de structuur, cultuur of werkwijze van een 

organisatie of afdeling, resulterend in een inspanning van 

de kant van de medewerker om het veranderingsproces 

te ondersteunen of versnellen’ (Metselaar, 1997; p. 34).  

Volgens Holt, Armenakis, Field en Harris (2007) zijn er een 

aantal factoren die de veranderbereidheid van medewerkers 

bepalen. De eerste factor gaat over de overtuiging van 

individuen dat zij het vermogen en de capaciteiten hebben 

om succesvol te veranderen, oftewel ‘kan ik veranderen?’. 

De tweede factor betreft de beleving dat de verandering 

geschikt en noodzakelijk is voor de organisatie. De perceptie 

van individuen dat de verandering hen persoonlijk voordeel 

oplevert is de derde factor. De tweede en derde factor gaan 

beide over de vraag: ‘is deze verandering zinvol?’. De vierde 

en laatste factor omschrijft de mate waarin individuen 

ervaren dat de organisatieleiding de verandering steunt. 

Samen beantwoorden deze factoren de vraag: ‘wil ik 

veranderen?’. Door middel van kwantitatief onderzoek is de 

volgende onderzoeksvraag beantwoord:

Wat is de invloed van werkkenmerken op de veranderbereidheid 

van medewerkers om volgens Het Nieuwe Werken te gaan 

werken?



Het onderzoek is uitgevoerd bij een organisatie met 150 

medewerkers die bezig is met het doorvoeren van een 

organisatiebrede verandering richting HNW. Middels 

vragenlijsten zijn onderzoeksdata verzameld van 61 

organisatieleden. 

De resultaten

Het merendeel van de medewerkers is over het algemeen 

bereid om te veranderen richting Het Nieuwe Werken. 

Zoals verwacht, laten de resultaten zien dat naarmate 

de huidige werkzaamheden van medewerkers meer 

kennisintensief van aard zijn dit leidt tot een hogere mate 

van veranderbereidheid. Ditzelfde geldt voor de factoren 

die veranderbereidheid bepalen. Een hogere mate van 

kennisintensiviteit van het werk leidt tot een grotere 

overtuiging in het eigen vermogen om te veranderen. 

Daarnaast heeft de mate van kennisintensiviteit van de 

huidige werkzaamheden ook een positieve invloed op de 

perceptie dat de verandering persoonlijk voordelig is en 

geschikt is voor de organisatie. 

Kortom, de resultaten laten zien dat de vragen ‘kan ik 

werken volgens HNW?, wil ik werken volgens HNW? en 

vind ik het zinvol om te werken volgens HNW?’ met meer 

instemming worden beantwoord door medewerkers waarvan 

de huidige werkzaamheden als kennisintensief kunnen 

worden beschouwd. 

De praktische betekenis

De introductie van een nieuwe manier van werken vereist 

altijd de nodige inspanningen van een organisatie en van 

medewerkers, dit geldt eveneens voor de introductie van 

een nieuw werkconcept als Het Nieuwe Werken. Uit de 

resultaten blijkt dat medewerkers die in de bestaande situatie 

al kennisintensief werk verrichten HNW en de overstap naar 

HNW anders ervaren dan medewerkers die gewend zijn aan 

werkzaamheden die minder kennisintensief van aard zijn.  

Deze resultaten zijn bijzonder waardevol voor organisaties 

die HNW willen toepassen. De bevindingen wijzen uit dat 

het goed is bewust om te gaan met de diverse functies in de 

organisatie en de verschillende mate van kennisintensiviteit 

van werk omdat deze factoren beïnvloeden op welke wijze 

individuen HNW en de zin er van ervaren. De resultaten 

laten zien dat het belangrijk is de aandacht te verdelen en 

bijvoorbeeld in de overgang naar HNW meer aandacht te 

besteden aan medewerkers die grotendeels routinematig werk 

verrichten omdat zij het nut en de noodzaak waarschijnlijk 

minder  inzien of mogelijk minder overtuigd zijn van hun 

eigen vermogen om volgens de principes van HNW te 

werken. Eveneens kan het aanleiding zijn eens verdergaand 

te onderzoeken of het raadzaam is om, afhankelijk van 

functietypen, verschillende varianten of gradaties van 

HNW in te voeren voor een aantal te onderscheiden 

functiegroepen. 

De waarde voor Berenschot

Berenschot is voortdurend op zoek naar de feiten achter 

de hype die Het Nieuwe Werken momenteel blijkt te 

zijn. Dit onderzoek geeft daarin een waardevolle verdere 

onderbouwing en verdieping van het concept Het Nieuwe 

Werken (en aanverwante nieuwe werkconcepten). Het 

ondersteunt wat Berenschot in veel praktijkgevallen reeds 

vermoedt en ervaart. Namelijk dat HNW geen one size fits all 

benadering kan zijn, maar dat verschillende functiegroepen 

- naast een andere noodzaak - ook een andere houding 

ten opzichte van HNW hebben, waardoor er voor de 

verschillende groepen andere vraagstukken spelen. Het is 

daarom goed een onderscheid te maken bij de invoering en 

toepassing van HNW aan de hand van de aard van functies 

en de mate van kennisintensiviteit van het werk. HNW 

is namelijk sterk functiegerelateerd, zo onderstreept dit 

onderzoek, en dit heeft gevolgen voor de wijze waarop en in 

welke mate HNW het beste kan worden ingevoerd. Sommige 

functies doen het prima met alleen resultaatafspraken en 

outputsturing, terwijl andere functies heel goed volledig tijd- 

en plaatsonafhankelijk en resultaatgestuurd kunnen werken.



Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 500 medewerkers in de 
Benelux. Al ruim 70 jaar lang verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private 
sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. 
Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor 
Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Berenschot is aangesloten bij E-I Consulting Group, een Europees samenwerkings verband 
van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor Organisatie-
Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
T +31 (0)30 291 69 16
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Dit onderzoek zien wij om bovenstaande redenen als een 

belangrijke bevestiging van onze aanpak voor HNW en als 

verrijking van de basis van onze adviespraktijk. 

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.
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