
LAAT DE KONING 
KLANT BLIJVEN  
Het Nieuwe Werken is meer dan een intern feestje

Hoewel niet helemaal ongekleurd door onze praktijk, hadden 

we in deze economisch slechtere tijden verwacht dat organi-

saties alle mogelijke initiatieven zouden aangrijpen om hun 

klanten beter te bedienen. Financiële instellingen beschou-

wen de klant zelf bijvoorbeeld als een strategisch uitgangs-

punt. ‘De klant centraal’, zal minimaal het scenario moeten 

zijn om zich blijvend positief te kunnen onderscheiden. Uit 

het onderzoek blijkt dat bij het formuleren van de doel-

stellingen, resultaten en implementatie van HNW bij alle 

onderzochte bedrijven de klant niet of nauwelijks betrokken 

is geweest. Zelfs de bedrijven die HNW inmiddels hebben 

geïntegreerd, kunnen niet aangeven welke voordelen HNW 

nu eigenlijk voor de klant heeft gebracht. Zij blijven steken 

bij vaak gehoorde, maar nog weinig onderbouwde argu-

menten zoals gemotiveerde, klantvriendelijke medewerkers; 

ruimere openingstijden en een uitstekende bereikbaarheid.
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Blue Paper

Veel organisaties introduceren vormen van slimmer 

(samen)werken. Het Nieuwe Werken (HNW) is daarvan 

het bekendste voorbeeld. Organisaties, bedrijven en 

instellingen zijn druk met de invoering hiervan, ze heb-

ben het al ingevoerd of de plannen liggen op tafel. Anno 

2013 kan vrijwel geen organisatie hier nog omheen. Er 

zijn dan ook veel voordelen voor (overheids)organisatie 

en de medewerker, maar wat zijn de voordelen voor 

klant en burger? Berenschot deed onderzoek en consta-

teerde dat de klant meestal over het hoofd wordt gezien.

De klant? 

Berenschot stelde bedrijven de volgende vragen: 

 • Was een ‘tevreden klanten’ een van 

de doelstellingen bij HNW? 

 • Wat zijn de voordelen voor de klant 

ná invoering van HNW? 

 • Is er tijdens de ontwikkeling van het programma  

rekening gehouden met de wensen van de klant? 

 • Werd de klant wel genoemd, of was het een 

besluit uit kostenoverwegingen en een besparing 

op vierkante meter kantoorruimte? 
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HNW Doelstellingen 

De volgende vooraf geformuleerde HNW doelstellingen kwa-

men naar voren in het onderzoek, waarbij opvallend was dat 

‘de klant’ nergens genoemd werd:

 • Besparing op kantoorruimte (minder gebouwen, minder 

m2). Vaak wordt HNW gestart uit kostenoverwegingen;

 • Tevreden medewerkers (meer eigen verantwoordelijkheid 

en invloed op eigen werk-privé balans);

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (zuinige 

kantoren en thuiswerk reduceert Co2 uitstoot o.a.); 

 • Verbeterde productiviteit (duidelijke 

resultaten, beter samenwerken).

Implementatie HNW

Het is opmerkelijk dat bijna geen enkel bedrijf de doelstel-

lingen van HNW aan de eigen strategie koppelt. In hoeverre 

draagt HNW bij de realisatie van de strategie en de daarvan 

afgeleide strategische doelen? Denk hierbij aan doelen als 

bijvoorbeeld nieuwe markten betreden of de klant centraal 

zetten. HNW (implementatie) staat dus op zich zelf en 

de strategie van de organisatie of overheidsinstantie speelt 

daarin geen enkele rol. 

Om de klant beter van dienst te zijn, bleken veel ideeën 

gebaseerd op aannames. Tijdens de implementatie speelde 

de klantinbreng geen rol en vaak ging de aandacht uit naar 

zaken als een werkplekinrichting, ICT en devices (smart pho-

nes en tablets). Klanten werden in deze fase niet gebruikt als 

klankbord voor mogelijke input, bijvoorbeeld met betrekking 

tot de verruiming van openingstijden. Er was wel oog voor 

alle eerder genoemde interne doelstellingen. In sommige 

gevallen kreeg de mentaliteitsverandering (die zo typerend is 

voor HNW) extra aandacht, maar ook deze gedragsverande-

ring werd niet gelinkt aan klanten.

Resultaten

Nog steeds is het voor veel bedrijven onduidelijk wat HNW 

voor de klant kan opleveren. Een gemiste kans. Sommige 

bedrijven geven aan HNW in relatie tot de klant te willen 

monitoren via klanttevredenheidsonderzoeken. Maar ook 

hierin heeft HNW weinig plek. 

‘Klanttevredenheid’ is vaak geen primaire doelstelling. Net 

zo min dat het de primaire doelstelling was om met HNW te 

starten. Bedrijven zoeken naar argumenten om de voordelen 

voor de klant te benoemen, maar kunnen deze vaak niet 

helder krijgen. Terwijl ze er wel zijn.

Waar ligt de focus?

De meeste organisaties focussen primair op het optimalise-

ren van interne zaken en processen. De vaak grote impact 

op interne organisaties, werkprocessen en de noodzakelijke 

veelomvattendheid spelen daarbij een belangrijke rol. In een 

enkel geval is de interne verbeterslag ook daadwerkelijk een 

bewust gekozen doel.

Veel organisaties steken op dit moment vooral veel ener-

gie in een “HNW proof” of duurzaam kantoorgebouw en 

het managen van de verhuizing. Ook gaat  veel aandacht 

uit naar ICT optimalisatie en ordening waarbij de nadruk 

ligt op  “Bring Your Own Device” en de optimalisatie van 

interne diensten (planning ruimtes, vervoer, ICT Helpdesk, 

enz.). Gelet op het prille stadium waar HNW zich vaak nog 

bevindt, is dit wel verklaarbaar.

Dit komt overeen met het feit dat 42% van de organisaties 

HNW heeft ingevoerd voor voornamelijk interne doelstel-

lingen. De onderzochte bedrijven hebben de doelstellingen 

voor HNW wel geformuleerd, maar daarin niet opgenomen 

dat deze primair moeten bijdragen aan externe doelstel-

lingen (markt, klant, concurrentie, product, enz.). In 58% 

van de ondervraagde organisaties had HNW zowel interne 

als externe doelen te vervullen. Deze externe doelen bleven 

echter vrij abstract.  
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De aandacht voor belangrijke interne activiteiten is terecht. 

Dit heeft zo’n krachtige impact op de interne organisatie dat 

het vergeten van de klant altijd op de loer ligt. Wie wel eens 

een verhuizing met zijn bedrijf heeft meegemaakt, weet hoe 

ingrijpend dit is. Het opstellen van een business case en de 

klant vanaf het begin af aan benoemen in de doelstellingen 

en betrekken bij de realisatie voorkomt het onnodig in deze 

valkuil trappen.  

Bestemming onbekend

De klant speelt bij de meeste HNW initiatieven geen of nau-

welijks een rol. Hoe dat komt lijkt te worden verklaard door 

het prille stadium waarin de meeste HNW programma’s van 

de ondervraagden zich bevinden: “Het is nog kort dag om 

conclusies te trekken over klantvoordelen”. Daarnaast lijkt 

het echte effect lastig meetbaar en is iedereen vooral druk 

met het managen en op orde krijgen van interne werkproces-

sen. We kunnen daarom nogmaals concluderen dat de link 

met de strategie van de organisatie of overheidsinstelling niet 

wordt gemaakt. HNW lijkt zo op een stand-alone onderwerp 

waarbij niet wordt nagedacht of dit wel matcht met de strate-

gie, of met de doorvertaalde, strategische doelen. 

 “Het mes snijdt aan meerdere kanten” lijkt een breed 

gedragen mening en dat HNW positieve effecten heeft op 

organisatie, medewerkers, burgers en klanten, daar is ieder-

een het ook wel over eens. Het is een kans voor bedrijven 

om de klant een primaire rol te geven in hun programma-

doelstellingen. Berenschot moedigt deze bedrijven aan om 

hun doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid te 

concretiseren en herformuleren. HNW biedt goede aankno-

pingspunten om de inbreng en betrokkenheid van de klant 

te vergroten en medewerkers van buiten naar binnen te leren 

denken. Zodat óók de klant optimaal profiteert van HNW.

Het is nooit te laat

Maar er is hoop. Ondanks dat HNW vooral een intern 

feestje is, wordt nu ook ingezien dat de klant voortaan actie-

ver kan en moet worden betrokken. Nagenoeg alle onder-

zochte bedrijven willen de klant veel meer gaan betrekken bij 

het toekomstig HNW beleid:  'Simpelweg omdat markt en 

samenleving eisen dat er op een andere manier meer klant 

en maatschappij gericht gewerkt gaat worden’. Bedrijven 

verwachten in de toekomst tijd te hebben om de rol van de 

klant in kaart te brengen, waarbij co-creatie en samenwer-

king met klanten worden genoemd als voorbeelden. 

Bedrijven die zich nog in de verkennende of implementa-

tiefase bevinden, kunnen nu nog de klant betrekken. Zij 

kunnen een business case opstellen en HNW diep en op 

een krachtige wijze verankeren in de strategische doelen en 

operationele plannen van de organisatie.


