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Natalie Hofman, John Dommerholt

rondom het nieuwe werken en werkplekconcepten 

wordt veel geschreven. FMI vraagt zich af hoe het ge-

steld is met de ontwikkeling op het gebied van de 

werkplek? Welke relatie heeft de werkplek met de cul-

tuur van een organisatie? Heeft de keuze voor een 

nieuw werkplekconcept invloed op de cultuur van een 

organisatie? FMI organiseerde op 20 november 2009 

een ronde tafel gesprek. 

de invloed van een 
nieuw werkplekcon-
cept op de organisa-
tiecultuur

Een gevarieerde samenstelling van de deelnemers 
maakte dat het een levendige discussie werd die 
meer vragen opleverde dan antwoorden. De 
deelnemers waren John Boender, facility manager 
bij Achmea en voorheen werkzaam bij Interpolis, 
waar hij betrokken is geweest bij het concept 
‘helder werken’. Bas Willems is consultant op 
huisvestingsgebied voor Strukton Worksphere. 
Daarvoor was hij werkzaam bij Essent, waar hij 
zich eveneens met huisvesting en werkplekcon-
cepten bezighield. Wim Pullen is directeur bij het 
Center for People en Buildings. Gelieerd aan de 
Technische Universiteit Delft is dit een kennis-

centrum op het gebied van mensen, werk en werkomgevingen. Liesbeth Schellens 
is als senior strategisch adviseur Huisvesting bij Draaijer en Partners degene die 
aan de directietafel vorm geeft aan werkplekomgevingen en adviseert over huis-
vesting. Rinus Vader neemt vanuit twee perspectieven deel aan de discussie. 
Enerzijds is hij als directeur Business Development verbonden aan NPC en DHV 
Bouw & Industrie, anderzijds is hij voorzitter van het bestuur van NFC Index 
Coöperatie. Huisvesting is voor hem een belangrijk ontwikkelingsgebied. Namens 
FMI participeerden John Dommerholt en Natalie Hofman, respectievelijk partner 
bij Hospitality Consultants, een adviesbureau dat adviseert op het gebied van 
facility management, en Manager Operations bij Strukton Worksphere en van 
daaruit betrokken bij PPS projecten die onder andere huisvestingsvraagstukken 
met zich meebrengen. 

Organisatie-ecologie
Een term die je veel hoort is het ‘nieuwe werken’, maar wat bedoelen we er eigen-
lijk mee? Schellens en Pullen zijn eenduidig: ‘Het is het een marketingterm die 
sterk gekoppeld is aan de huisvesting van Microsoft’. Er is geen sprake van een 
nieuwe manier van werken, het is daarom volgens de deelnemers aan de ronde 
tafel een slecht gekozen term. Maar wel één die te gemakkelijk wordt gekopieerd 
en te pas en te onpas wordt gebruikt. Vader geeft aan dat de afgelopen jaren de 
werkplek juist is verarmd. De aandacht is verschoven van de werkplek naar de 
ontmoetingsplek. De ontmoetingsplek wordt rijker ingevuld, terwijl de medewer-
ker zijn werkplek steeds meer zelf moet invullen. En dan hebben we het nog niet 

Meer vragen dan antwoorden
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eens over de thuiswerkplek. Boender benadrukt dat het kantoor 
steeds meer een sociale functie krijgt. Volledig thuiswerken is voor 
niemand haalbaar. Willems en Schellens: ‘Om effectiviteit - kennis 
uitwisselen, band met collega’s) – te behouden zal er niet meer dan 
van twee tot drie dagen thuiswerken sprake zijn’. 
Pullen introduceert de term ‘organisatie-ecologie’. Als er gesproken 
wordt over de ontwikkeling van de werkplek zou het beter passen 
om te spreken over organisatie-ecologie. De werkplek moet in een 
breder perspectief worden gezet. Volgens Vader wordt het nieuwe 
werken te gemakkelijk gekoppeld aan een werkplekconcept. Het 
gaat echter om een evolutionair proces. De ontwikkeling zit in de 

ontkoppeling van plaats en tijd. Er wordt gesteld dat er meer ver-
trouwen wordt gevraagd. Een medewerker krijgt steeds meer zelf 
de mogelijkheid én verantwoordelijkheid om zichzelf of zijn omge-
ving aan te passen. Een aanpassing van werkstijlen en privéomstan-
digheden die persoonlijke effecten teweeg brengen zijn hiervan het 
gevolg. De aanwezigen zijn het eens over het feit dat hier ook een 
grens aan zit: zijn de verwachtingen van de inzetbaarheid van men-
sen niet het onredelijke aan het naderen? 
Het aanpassen van de werkplek heeft een verarming teweeg gebracht, 
maar de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkplekcon-
cepten brengen wel een verrijking: de discussie over de arbeidsmo-
raal ontstaat steeds vaker. Er is meer sprake van betrokkenheid. 
Technisch kan alles, maar 
tussen de oren moet het 
nog een plek krijgen. Veel 
medewerkers zijn teveel 
betrokken bij hun werk en 
moeten voortdurend keu-
zes maken. Niet iedereen 
kan dit even goed, met als 
gevolg dat het aantal 
burn-outs stijgt. Met de 
huidige mogelijkheden op 
het gebied van ICT kan men continue aan het werk zijn. Dit is 
prima, maar kent dus ook zijn grenzen. Men moet leren om te plan-
nen en keuzes te maken die op hun beurt door leidinggevenden 
gerespecteerd worden. Dit zijn nieuwe begrippen, die de discussie 
over de werkplek doen veranderen.

Legitieme redenen
De definitie van de werkplek verandert dus. Kantoren worden steeds 
meer verzamelgebouwen. We zijn van functiegebonden werkplekken 
naar activiteitgerelateerde werkplekken gegaan. Maar wat is er mis 
met traditioneel ingerichte kantoren?. Wat zijn dan de legitieme 
redenen om het werkplekconcept aan te passen? Voor veel organi-
saties is dat volgens Willems het kostenaspect en imago. Het veran-

deren van de werkplek levert geld op. Dit wordt regelmatig niet 
genoemd, maar als verborgen agenda gehanteerd. Boender vult aan 
dat ook een ontwikkeling naar activiteitgerelateerd werken een 

belangrijke drijfveer is. Organi-
saties willen medewerkers een 
werkomgeving bieden die aan-
sluit op de activiteiten. De tradi-
tionele werkplek past daar niet 
meer bij. Pullen weerlegt dat 
door te stellen dat er ook in een 
nieuwe werkomgeving vaak heel 
traditioneel wordt gewerkt. Ove-
rigens komt het omgekeerde ook 
voor.

Schellens geeft aan dat een nieuwe werkomgeving steeds vaker een 
katalysator is voor cultuurverandering. Een werkplekconcept draagt 
dan samen met andere aspecten zoals het HRM-beleid bij aan een 
organisatieverandering. Juist deze insteek vraagt om veel begeleiding. 
Met kopiëren red je het dus niet. Facility management kan door 
deze insteek dus ook de doelen van het primaire proces ondersteu-
nen, aldus Vader. De veranderende arbeidsmarktbenadering speelt 
daar bijvoorbeeld een rol in. Een aanpassing in de strategie kan een 
cultuurverandering teweeg brengen. Men verwacht door de keuze 
voor een ander werkplekconcept de kwaliteit te kunnen verhogen 
en de concurrentie voor te blijven. Facilities worden aangepast om 
de doelen van de core business beter te ondersteunen. De sociale 
innovatie is daar onderdeel van. Men wil een goed werkgever zijn, 

Wim Pullen: ‘Moreel ethische vraagstukken 

over werk en de werkplek moeten – ook in 

het eigenbelang van de organisatie – meer 

geregeld in de boardroom besproken 

worden’.

Bas Willems: ‘Bij nieuwbouw moet 

vaker gevraagd worden wat men 

eigenlijk wil veranderen in de nieuwe 

werkomgeving. Waar heeft men  

behoefte aan?’
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voorop lopen op de markt en de arbeidsmarkt bewerken. In een 
markt waar we door de vergrijzing krapte gaan krijgen op de ar-
beidsmarkt, is het straks dringen om vooraan te staan. Er is daarmee 
een mix van marketing, human resources en financiën nodig om 
klaar te zijn voor de toekomst. Andere genoemde redenen om te 
kiezen voor een ander werkplekconcept zijn het bevorderen van de 
flexibiliteit, het uitwisselen van kennis en het vergroten van de com-

municatie. Pullen sluit dit onderdeel af door aan te geven dat uit 
onderzoek is gebleken dat er zo’n tien weerkerende overwegingen 
zijn om voor een ander werkplekconcept te kiezen. De uiteindelijke 
overwegingen verschillen echter per organisatie. 

Nieuwe generaties
Schellens poneert dat de jeugd anders gaat werken. ‘Je ziet nu al een 
verandering optreden.’ Volgens Pullen moet dat wel genuanceerd 
worden. ‘Er is nog weinig onderzoek gedaan. Een paar zaken zijn 
wel aangetoond. De verschillen tussen de generaties zijn even groot 
als binnen de generaties. De cultuur zal wel iets veranderen, maar 
wordt niet in een extreem hoog tempo anders.’
De arbeidsproductiviteit daalt wel onder jongeren, we zullen dus 
iets moeten doen om groei te bevorderen. Willen we op een verge-

lijkbaar welvaartsniveau blijven dan moet de arbeidsproductiviteit 
omhoog en het ziekteverzuim moet dalen. Organisaties willen ‘in 
control’ blijven: ‘vertrouwen is goed, wantrouwen lijkt beter’. Dit 
uitgangspunt zit in de mens zelf en zorgt ervoor dat we invloed 
willen uitoefenen en moeten kunnen sturen. Outputgericht beoor-
delen zorgt ervoor dat we resultaatgericht gaan werken, dit bevordert 
de innovatie niet. Zolang we directief blijven sturen, zal het vertrou-

wen niet toenemen. Kijk maar ICT-ontwikkelingen. We investeren 
daarin veel, maar we gebruiken maar een fractie van waarvoor we 
betalen. Op dit gebied is het bekend dat we in veel gevallen traditi-
oneel blijven werken. Zolang de output er komt, maakt het dus ook 
niet uit of dit op traditionele wijze gebeurt of niet. 

Flexibiliteit en uitwisseling van kennis
Het introduceren van werkplekconcepten kan volgens de deelnemers 
aan de discussie de flexibiliteit en uitwisseling van kennis vergroten. 
De innovatiekracht van een organisatie wordt als legitimatie aan-
gevoerd, maar het is moeilijk aantoonbaar of dit echt oorzaak en 
gevolg zijn. Als men bereid is om met elkaar tot innovatie te komen, 
kan dat volgens Vader het best in kleine groepen. Men moet bereid 

Liesbeth Schellens: ‘Het begint met 

het organisatievraagstuk, de wijze 

van huisvesten wordt pas later 

ingevuld’.

Natalie Hofman: ‘Met de inrichting 

van een nieuwe werkplekconcept kun 

je de cultuurverandering inzetten, 

het kan daarbij helpen’.
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zijn buiten het gebruikelijke hokje te willen denken. Maar het is de 
vraag of dat alleen gerealiseerd kan worden met een andere werkplek. 
Wat prikkelt mensen? Volgens Willems is het bekend dat nieuwe 
werkplekconcepten leiden tot sneller afleiden en een gebrek aan 
concentratie. Zolang daar geen aandacht voor is, is het lastig om het 
eigen werkproces te beïnvloeden. 
Nieuwe werkplekconcepten vergroten de werkvreugde. Uit onder-
zoek blijkt volgens Pullen dat er weinig heimwee is naar de oude 
werkomgeving. De mogelijkheden om geconcentreerd te werken 
zijn dan wel gedaald, de communicatie is vaak beter geworden. Men 

kan elkaar beter aanspreken. Wel kan flankerend beleid dit gevoel 
teniet doen. Als ICT niet werkt, dan drukt dit een zware stempel op 
de arbeidsvreugde. Het scheppen van de juiste randvoorwaarden is 
noodzakelijk om succes te hebben. Vaak wordt gedacht dat de ou-
dere generatie moeite heeft om te wennen aan een nieuwe omgeving, 
maar dat is niet het geval. Zij passen zich aan en behouden dezelfde 
arbeidsproductiviteit. Het gevaar zit in de middengroep. Status en 

macht spelen daarbij een grote rol. Als je dan eindelijk manager 
bent geworden, wil je ook een eigen kamer. Traditionele denkpa-
tronen komen dan boven. Er zijn hierbij overigens wel verschillen 

tussen mannen en vrouwen, jong en oud en het opleidingsniveau 
speelt ook een rol. De bijwerkingen zijn dramatisch als managers 
niet in staat zijn om zich aan te passen.

Tenslotte
De conclusie mag worden getrokken dat het nieuwe werken niet 
bestaat. Het is beter om te spreken over organisatie-ecologie, of 
gewoon over de organisatie van het werken. Een nieuw werkplek-
concept vraagt om aansturing, dit helpt om het tot een succes te 
maken. Alleen de huisvesting veranderen is onvoldoende. Werk-
plekconcepten hebben wel enige invloed op de cultuurverandering, 
maar je overspeelt je hand als je het daar alleen van verwacht. De 
werkplek is sowieso een uiting van de cultuur. Organisaties moeten 
beginnen bij de organisatieverandering. Het anders huisvesten is 
pas stap twee. Dit zal bij de beslissers onder de aandacht moeten 
worden gebracht. Alleen zij zijn in staat om dit proces op de juiste 
wijze aan te pakken. 

> Natalie Hofman, redactielid FMI en manager Operations bij Strukton Worksphere.
John Dommerholt, hoofdredacteur FMI en partner bij Hospitality Consultants.

John Boender: ‘Bij een nieuw werk-

plekconcept worden andere voorzie-

ningen beschikbaar gesteld, maar 

het is moeilijk te sturen hoe deze 

worden gebruikt’.

Rinus Vader: ‘Er zijn meer werkplek-

ken dan kantoorwerkplekken. Juist 

daar doet zich een verarming voor 

van de kwaliteit van werk en omge-

ving’.
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