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In de week van Het Nieuwe Werken 2012 organiseerden gemeente Amsterdam, Rotterdam, Heusden 
en het Center for People and Buildings een bijeenkomst om stil te staan bij het fenomeen van Het 
Nieuwe Werken (HNW) binnen de gemeentelijke organisatie. Veel gemeenten stappen de laatste tijd 
over, maar hoe gaat dat nou en hoe moet dat nou? Welke problemen kom je tegen? Wat leert 
onderzoek naar innovatieve werkomgevingen? En wat kunnen we van elkaar leren? 
 
Rotterdam (Bert Uyterlinde, projectmanager nieuwe huisvesting) 
Gemeente Rotterdam wil langs twee ontwikkellijnen (huisvesting en HNW-gedrag) toegroeien naar 
centrale huisvesting op drie locaties. De casus SoZaWe (start 2005, inhuizing 2009) dient als 
voorbeeld en wordt gemeentelijk beleid. Flexibel werken wordt hierbij ingezet ter ondersteuning van 
een gewenste cultuuromslag richting HNW-gedrag. De huisvestingslijn loopt volgens plan. De 
ontwikkellijn richting HNW010 blijft achter. Dat komt onder andere door een  veranderaanpak op basis 
van vrijwilligheid en verleiding, en doordat het management de cultuuromslag onvoldoende 
ondersteunt en soms zelfs tegenwerkt. Zo willen veel managers vanwege een ingezette reorganisatie 
hun medewerkers dicht in de buurt houden. Een andere mogelijke factor is de cultuur van de 
gemeentelijke organisatie. Controle, procedures, rechtmatigheid staan daarin centraal. Dat trekt 
vermoedelijk een bepaalt type mensen, die zich thuis voelen bij duidelijkheid, structuur en veel contact 
met collega’s. Beide verhouden zich niet goed tot HNW. Dat maakt het extra lastig om de omslag te 
maken. Het wordt spannend wat er gebeurd als de centralisering en indikking in 2015 is gerealiseerd, 
maar er op veel plekken nog niet volgens de principes van HNW wordt gewerkt. 
 
Vanuit de zaal komen diverse reacties. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat gemeenten in dienst 
staan van de gemeenschap. Goede en efficiënte dienstverlening is een must, en HNW is daarbij hard 



nodig. Anderen denken dat het zou helpen als Rotterdam een duidelijker eindbeeld zou formuleren. 
Een deelnemer van gemeente Delft denkt dat je een duidelijke keuze moet maken: je gaat ofwel voor 
efficiëntiewinst, ofwel voor een cultuuromslag.  
 
Amsterdam  (Herman van Vliet, Projectdirecteur gemeentelijke huisvesting) 
In Amsterdam was de huisvesting tot voor kort decentraal geregeld. Er is een grote variëteit in 
ontwikkeling. Zo flext het ProjectManagement Bureau (PMB) al 15 jaar en hanteert men in het 
ertegenover liggende hoofdkantoor van de Dienst Werk en Inkomen nog de prikklok. De 
verscheidenheid past goed bij de wat anarchistische inslag. Onder druk van de bezuinigingen is 
recent gekozen voor  centrale aansturing. Met centrale regie en beheer van de huisvesting. 
Bezuinigen op huisvesting is laaghangend fruit. Men gaat huisvesten volgens de ideeën van HNW. 
Hierbij levert Bureau Huisvesting een totaalpakket per werkplek. Intussen zijn er al de nodige 
ervaringen: Wat van iedereen is dat is van niemand. Je moet het beheer van centrale 
ontmoetingsplekken wel goed regelen - Je moet beseffen dat je, zodra je normeert, ruimte moet 
toelaten voor uitzonderingen - Hoe organiseer je identiteit als dat niet meer op de werkplek kan?  - En 
wat betekent HNW voor verschillende categorieën medewerkers. Project en beleidsmedewerkers past 
het prima, voor administratieve medewerkers is dat minder het geval. Hoe ga je daar mee om?    
 
Op een vraag of de gekozen flexfactor van 0,7 niet nog lager zou kunnen antwoord Herman dat als je 
kijkt naar bezettingsgraadmetingen (nooit boven 65%) er nog rek lijkt te zijn.  
 

                                 
 
Center for People and Buildings (Sandra Brunia, onderzoeker) 
De afgelopen jaren zijn al veel organisaties overgestapt op een innovatieve werkomgeving. Wat heeft 
onderzoek hiernaar zoal opgeleverd? Men kiest vooral voor flexibel werken om efficiënter en flexibel 
ruimtegebruik te realiseren. Daarnaast noemt men als ambitie vaak innovatiekracht, 
arbeidsproductiviteit en medewerkertevredenheid. Maar die doelen worden zelden concreet 
uitgewerkt. Belevingsonderzoek laat zien dat mensen in innovatieve kantoren veelal positief zijn over 
de verbeterde communicatiemogelijkheden, de esthetiek, de openheid/transparantie/indeling en over 
de bereikbaarheid van het gebouw. Mensen zijn doorgaans ontevreden over de 
concentratiemogelijkheden, privacy, akoestiek, het binnenklimaat (een probleem in alle kantoortypen) 
en de archiveringsmogelijkheden. Verder vindt men meestal dat men onvoldoende heeft mogen 
meedenken over de nieuwe werkomgeving. Een interessant gegeven, omdat betrokkenheid van 
medewerkers meehelpt bij de acceptatie van de nieuwe werkomgeving. Daar valt nog winst te halen. 
Bij bezettingsgraadmetingen zie je dat het gemiddeld gebruik in combikantoren zonder vaste 
werkplekken het hoogst is (62%). Er is wel sprake van grote verschillen tussen cases. Als de 
gemiddelde bezetting boven de 70% uitstijgt daalt de tevredenheid met de werkomgeving aanzienlijk. 
 
Er wordt ook onderzoek verricht naar de implementatie van innovatieve werkomgevingen. De 
resultaten wijzen o.a. op het belang van: wat is de winst voor de eindgebruiker, de passendheid bij de 
organisatiecultuur, commitment en rol van het management, gebruik van visualisatie, belang van een 
goede veranderaanpak (met inbreng eindgebruikers), nazorg. Rode draad is dat de implementatie van 
een innovatieve werkomgeving vaak onderschat wordt. Dat gaat dan vaak ten koste van de 
acceptatie, effectiviteit (juist gebruik) en de continuïteit. 



 
Sandra eindigt met het aankondigen van een onderzoek dat het CfPB wil starten naar HNW-
interventies die werken, rekening houdend met de cultuur- en taakelementen van de gemeentelijke 
organisatie.  
 

                  
 
 
Gemeente Heusden (René Megens en Hoki Fo, teammanagers) 
Heusden is al vanaf 2000 bezig met HNW, dat bij hun de Heusdense Manier van Werken heet. 
Slogan: Dromen. Durven. Doen. Heusden. Aanleiding was een fusie van drie gemeenten. 
Kostenbesparing was geen doel. Er is gekozen voor een duidelijke missie, de klant staat centraal. Hoe 
zorg je dat de medewerker het visitekaartje van de gemeente wordt. Dat heeft men integraal 
aangepakt met bricks, bytes en behavior. Er is flexibele huisvesting ingevoerd, maar dat staat minder 
centraal dan bij de meeste andere organisaties. Voordelen ervan zijn vooral dat het helpt bij het 
ontschotten en dat het roddelen sterk afneemt. De medewerkers kregen ruim de tijd om zich te 
verdiepen in de nieuwe manier van werken: 15% van de werktijd gedurende dat jaar. Klantgericht 
werken wordt gecombineerd met generieke en dus flexibele procesbeheersing.  Elke medewerker 
moet front office en back office kunnen werken, en voor burgers maakt het niet uit bij welk loket zij hun 
vraag stellen. Vanaf 2010 zijn alle 650 werkprocessen volledig geautomatiseerd. De medewerkers 
werken vanuit drie kernwaarden: klant centraal, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen (en elkaar 
helpen waar nodig). Daarnaast zijn er enkele werkprincipes: afspraken altijd nakomen, elkaar 
aanspreken, tijdig opschalen. Het proces liep niet altijd even soepel. In 2006 was er een dip onder het 
personeel omdat er te weinig aandacht was voor het personeel (en teveel voor de bricks en bytes). 
Toen het management de dialoog met de medewerkers aangegaan, o.a. door tweemaal per jaar langs 
elk team te gaan.   
 
Op de vraag wat men gedurende het proces geleerd is het antwoord dat het de kunst is om vooral 
veel uit te proberen, te experimenteren, te durven, te doen. Zo merk je wat werkt en wat niet. En wat 
niet werkt, dat gooi je gewoon weg. 
 
Op de vraag of de burgerij tevreden is antwoord René dat hij stellig de indruk heeft dat dit het geval is. 
Dit blijkt ook wel uit het applaus vanuit de raad bij de laatste presentatie van de 
klanttevredenheidscijfers. Eén van de meest kritische raadsleden was juist lovend over de positieve 
geluiden die hij vanuit zijn contacten ontving over de ervaren Heuse Service. 
 
Discussie aan de hand van stellingen 
 
Het Nieuwe Werken wordt bij ons een succes 
Eens: 

- Mits je rekening houdt met verschillen tussen diensten (denk aan administratieve afdelingen) en 
de wijze van doorvoeren daar op afstemt, en mits de top een gezamenlijke visie op HNW heeft en 
uitdraagt, dan moet het goed kunnen gaan werken; 

- Door een standaard flexibele werkomgeving in te voeren zet je er druk op. Dat helpt. Je moet je er 
wel goed op voorbereiden. Houdt rekening met de verschillen per dienst. Voorbeeldgedrag van de 
leiding is ook belangrijk; 

- Het is vooral een kwestie van geloof. In Amsterdam zijn we wel een beetje van eerst doen en dan 
nadenken. Het zou goed zijn als we zoals Heusden wat meer tijd en ruimte zouden nemen om er 
met elkaar goed over na te denken;  



- Het gebeurt toch, de hele samenleving twittert. Je kunt er niet omheen, dus je kunt je er maar 
beter goed op voorbereiden. 

 
Oneens: 

- Bij de GGD heeft men thuiswerken ingevoerd. Dat bevalt niet zo goed, vooral omdat collega’s 
elkaar minder zien. Mogelijk heeft de aard van het (laboratorium)werk hiermee te maken;   

- In de huidige constellatie zitten we nog te vast in patronen  De top zegt dat ze HNW willen maar 
voorlopig zie ik geen gedeelde visie en nog geen voorbeeldgedrag; 

- Zelf als medewerker de verantwoordelijkheid nemen, zoals in Heusden, is cruciaal. Zover zijn we 
in Amsterdam nog lang niet; 

- Invoeren is niet makkelijk. Zolang het allemaal nog ver weg is vindt men het wel best, maar 
naarmate het dichterbij komt schiet iedereen in de weerstand. Bij ons zijn we na verloop van tijd 
weer glazen wanden gaan plaatsen; 

- De directie weet nauwelijks wat HNW is. Die denkt als we maar nieuw huisvesten dan komt de 
rest vanzelf. En er is geen duidelijkheid over de betekenis van termen. Zo zijn er managers die 
zeggen te sturen op output terwijl ze tegelijkertijd nog veelvuldig controleren en toetsen op 
aanwezigheid.  

 
Iedereen is geschikt voor Het Nieuwe Werken 
Eens: 

- Tenzij het werk het echt niet toelaat zie ik geen problemen. Alle mensen kunnen het lijkt me. 
- HNW gaat over een flexibele opvatting van werken. Werkplekken worden zo slim dat allerlei typen 

mensen er allerlei soorten werk kunnen doen. En als iemand echt niet wil, dan is dat ook geen 
punt want het is geen verplichting. 

- We hebben het vooral over praktische zaken: de inrichting van de werkplek, de voor- en nadelen 
van thuiswerken. Volgens mij is de crux dat het tussen de oren zit. Wil je als ambtenaar maximaal 
rendement opleveren en de burger zo goed mogelijk van dienst zijn.   
 

Oneens: 
- HNW is niet geschikt voor mensen met een fysieke beperking en voor mensen met 

werkplekgebonden werk (loketbeambte, kraanmachinist, etc.) 
- Een grote groep mensen ziet HNW niet zitten 
- Een deel van de medewerkers heeft behoefte aan een negen tot vijf structuur 
- Sommige mensen zullen moeite hebben om zich goed te concentreren. Dat is wel 

persoonsgebonden.  
- Nog best veel mensen binnen de gemeente werken nog steeds niet met een pc 

 
Een ambtelijke organisatie is niet geschikt voor HNW  
Iedereen is het niet met deze stelling eens. In elke organisatie, en dus ook gemeenten, geldt 
uiteindelijk dat de klant koning is. En HNW is bij uitstek geschikt om klantgericht werken te stimuleren.  
 
Het Nieuwe Werken is een goede manier om te bezuinigen 
Ongeveer twee derde is het niet met de stelling eens. 
Eens: 

- De nieuwe technologie en flexibele huisvesting gaan ons enorm helpen. We kunnen goedkoper 
worden voor onze burgers en krijgen daarbij een veel betere en mooiere kantoorinrichting. De 
werkplekken die Bureau Huisvesting nu oplevert zijn echt een verbetering.  

- HNW is fgebaseerd op een heel positief mensbeeld. Elkaar vertrouwen durven geven. Als dat zou 
lukken dan zou dat gigantische winst zijn. Dan combineer je een efficiëncyslag met een wezenlijke 
verbetering van de organisatie. 

 
Oneens: 

- Dé reden dat we kiezen voor HNW en flexibel huisvesten is toch de bezuiniging van 450 miljoen. 
Als je het doet omdat je de klant centraal wil stellen heb je een ander uitgangspunt. 

 



Voor Nieuw werken is innovatieve huisvesting niet nodig 
Eens: 

- Het nieuwe werken is meer iets dat in mensen zit. Innovatieve huisvesting kan daar een stukje bij 
helpen maar het begint bij jezelf. 

- Nieuw werken zit vooral tussen je oren. Zelf je werk organiseren. Dat zou op zich overal moeten 
kunnen. Het is gedrag, het is een manier van denken.  

 
Oneens:  

- In ons onderzoek zien we dat het heel lastig is om in een traditioneel kantoor mensen er toe te 
bewegen om anders te gaan werken; 

- Op onze dienst zijn we in 2009 begonnen om HNW-gedrag van de grond te krijgen. Maar we 
zaten nog in een traditioneel kantoor en er landde niks. Met alleen praten bereik je geen 
cultuuromslag. Er moet ook echt wat veranderen, in onze cultuur moeten mensen ook een duw 
krijgen om te veranderen. 

 
 

                                          
 
 
Slotwoord 
Anne-Greet de Vries van het PMB bedankt de sprekers en de aanwezigen voor hun komst en spreekt 
de hoop uit dat we elkaar in de toekomst vaker zullen opzoeken. We kunnen veel van elkaar opsteken 
en het is zonde om telkens opnieuw het wiel uit te gaan vinden. 


