




Indeling Presentatie

1. De Verhuizing naar IJdok en de implementatie van HNW
Beschrijving van de veranderingen binnen het OM en de gevolgen voor de OM-
medewerkers.

2. Het Werkplekspel
Waarom ik voor het middel gekozen heb en hoe ik deze gebruikt heb als onderdeel van 
het Artistieke 
Coördinatie Project. 

3. Visie op Artistieke  Coördinatie
Beschrijving van de totstandkoming van het Artistieke Coördinatie Project, 
en hoe kunstzinnige middelen en kunnen worden ingezet om medewerkers 
te enthousiasmeren voor veranderingen.  

4. Van Spelresultaat naar Artistieke Interventies en Middelen. 
Hoe de spelsituaties en resultaten van het Werkplekspel
als inspiratie dienden voor het AC-project. 

5. Conclusie
Korte samenvatting van de presentatie 

6. Kantopia
Beschrijving van mijn huidige onderneming





Implementatie van Het Nieuwe Werken door 
het OM:

. The Place to Be blijven voor jong talent

. Overgang van papieren dossier naar elektronisch dossier.

. Bezuinigen op bakstenen door kleinere kantooroppervlaktes.



Enkele gevolgen voor de OM-medewerkers:

. Van eigen, statige kamer naar gedeelde flexplek

. Van papieren dossier naar digitaal dossier

. Van oud, monumentaal paleis naar hypermodern kantoor.

. Nieuwe omgangsvormen





- Begrip krijgen voor het gewenste gedrag in verschillende situaties.

- Stimuleren van gewenst gebruik van de (nieuwe) werkomgeving.

- Bewust worden van eigen uitgangspunten, (voor)onderstellingen en normen.



MT Verslag

De uitgewerkte resultaten zijn handig voor twee doeleinden:

1. Weten wat er onder de medewerkers leeft.

2. Opstellen van spelregels/afspraken voor de nieuwe werksituatie.





“It is the function of art to renew our perception. 
What we are familiar with we cease to see. 
The writer shakes up the familiar scene, and, as if
by magic, we see new meaning in it” 

Anais Nin 1903-1977 









Spelsituaties als inspiratie voor hoorspel: ‘Geluiden van 
de Toekomst’ en dansfilm: ‘So You Think You Can Flex’. 

Marian (lichtelijk geïrriteerd): ‘Zit je nu 
alweer op deze plek? Nou wil ik er een keer 
zitten hoor!’

Peter (opgelucht): ‘Oh hier zit je! Ik kon je 
niet vinden want je had je agenda niet 
bijgewerkt’. 

Rene: ‘Kun je je telefoon op stil zetten? 
Want hij gaat zo vaak af !’  



So You Think You Can Flex

https://www.youtube.com/watch?v=95BqxqXAyP4



Bevindingen uit de discussies:

- De medewerker voelt zich onzichtbaar, mist de sturende en controlerende rol van zijn leidinggevende. De 
medewerker wil zich gezien en gewaardeerd voelen.

- De medewerker heeft moeite om de balans tussen werk en privé te houden. Door de nieuwe 
verantwoordelijkheid gaat hij extra veel werken om zijn resultaten zo goed mogelijk te behalen.

- De medewerker voelt zich aan zijn lot overgelaten door het wegvallen van de in alles voorzienende
leidinggevende. Er wordt plotseling een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.

- De medewerker voelt dat zijn wensen niet in de nieuwe plannen zijn meegenomen. De gehele 
implementatie is iets dat van bovenaf bedacht is. De medewerker voelt zich onzichtbaar en onbelangrijk.

- De medewerker heeft het gevoel ‘weggewerkt’ te worden uit het kantoor omdat er geen persoonlijke spullen 
meer achter mogen blijven.

- De medewerker betreurt het achterlaten van het vertrouwde oude kantoor en baalt van

het nieuwe, voor hem nog betekenisloze kantoor.

- De medewerker baalt van de langere reistijden die menig verhuizing met zich meebrengt en voelt zich 
machteloos: ‘Ik heb geen keus. Ik moet wel, anders verlies ik mijn baan’.



De Toekomstkamer

Toekomstkamer (1.33b)  op de eerste verdieping in het Gerechtshof te 
Amsterdam. Bezocht door medewerkers van het Ressortsparket Amsterdam en 
het Functioneel Parket Amsterdam 



Toekomstkamer (8.05) in het 
Functioneel Parket Den Haag. 
Bezocht door de medewerkers van 
het Functioneelparket Den Haag en 
de Rijksrecherche.  





Het Werkplek Paspoort



Persoonlijke werkplekinstellingen



Tijd en plaatsonafhankelijk werken





Bouwplaat 
van het Paleis van Justitie 



Wedstrijd



• Ontmoetingen aan het IJ

Ontmoetingen aan het IJ
Rondleidingen door:

-Stadsecoloog
- Hippe Historici (Oud Wasgoed)
-Architectuurhistoricus 










