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Het Nieuwe Werken en de ‘bricks’
lessons learned

Zoals vaak bij pubers die volwassen worden, 
heeft ook HNW met het toenemen van de erva-
ringsjaren een ontwikkeling doorgemaakt van 
zwart-wit-denken naar wat meer gelaagdheid. 
Een breed gedragen inzicht is inmiddels dat 
HNW niet staat voor één model dat je op iedere 
organisatie kunt toepassen. Ieder bedrijf is an-
ders, en de afgelopen jaren is de overtuiging ge-
groeid dat HNW maatwerk is.  Aandacht voor de 
individuele behoeften en mogelijkheden van 
werknemers is van groot belang. Jan Gerard 
Hoendervanger zegt hierover in een eerdere edi-
tie van Facility Management Magazine: “Het 
gaat er niet om dat alle medewerkers overscha-
kelen op een bepaalde uniforme werkstijl, maar 
dat elke medewerker – binnen de toegenomen 
mogelijkheden en vrijheden – een werkstijl ont-
wikkelt die aansluit bij zijn/haar persoonlijke 
behoeften en voorkeuren.”
Ook academisch onderzoek toont aan dat HNW 
nooit als een soort massief standaardproduct 
over een organisatie kan worden uitgeworpen, 
zegt Wim Pullen, directeur van het Center for Peo-
ple and Buildings: “Er zijn altijd mensen geweest 
die zeiden ‘Het Nieuwe Werken is voor iedereen’. 
Dat is flauwekul. Onderzoek toont aan dat onge-
veer 50 procent van de werknemers een zoge-
naamde ‘high personal need for structure’ heeft. 
Denk aan mensen die altijd gewend waren om 
met de inbak te beginnen en aan het eind van de 
middag met de uitbak te eindigen. Er zijn mensen 
met persoonlijkheidskenmerken die niet kunnen 
werken in drukke ruimtes met veel geroezemoes.”

Problemen
Het feit dat die verschillen onvoldoende werden 
onderkend heeft de afgelopen jaren tot veel pro-
blemen geleid, vindt Pullen: “De plattegrond van 
het adviesbureau kwam bij wijze van spreken al 
uit de tas voordat het probleem van de opdracht-
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In een drieluik over HNW gaan we op zoek naar de ‘lessons learned’ van de afgelopen jaren. Er zijn 
steeds meer organisaties die inmiddels meters gemaakt hebben en dus ook een tussenbalans kun-
nen opmaken: waar zitten de weerstanden? Waar zitten de successen? En wat zijn de voornaamste 
nieuwe inzichten? In deze aflevering Deel 1 van het Drieluik: ‘De bricks’

gever was gedefinieerd. Wij hebben aangetoond 
dat een aantal ontwerpoplossingen met grote 
openheid een doorgeslagen effect hebben gehad. 
Mensen gingen vluchtgedrag vertonen, waardoor 
de bazen zeiden ‘Waar is nu iedereen ineens’. Er 
ontstonden situaties waarin de CFO tevreden 
constateerde dat er veel bespaard was, maar 
waar men operationeel ontdekte dat men niet 
kon vergaderen omdat persoon X er niet was. 

Vooral in specifieke beroepen waar de behoefte 
aan sociale cohesie en de wens om af te reageren 
groot zijn, waren die negatieve gevolgen groot. 
Denk maar aan stressvolle beroepen zoals de 
beurshandel of de verslavingszorg.” 
Als het gaat om de ‘lessons learned’ van de afgelo-
pen jaren, ziet Pullen het woord ‘samenhang’ als 
een sleutelbegrip. Je kunt de huisvesting alleen 
optimaliseren als je optimaal kijkt naar de samen-
hang met de mensenkant en de impact op de 
werkwijze: “Je hebt een cost driven approach en 
een business driven approach. Die cost driven ap-
proach is altijd korte termijn en leidt daarna altijd 
tot problemen. Als je de samenhang bekijkt ben je 
trager, maar kun je stabieler stappen maken.”

Veel inspraak
Hoe je een kantoorpand optimaal ontwikkelt 
vanuit de onderkenning dat iedere werknemer 
andere behoeften heeft, is te zien bij verzeke-

lessons learned van het nieuwe werken

‘De plattegrond van het advies- 
bureau kwam vaak al uit de tas voor-
dat het probleem was gedefinieerdʼ
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ten van HNW: “Het meenemen van de mensen 
is extreem belangrijk. We hebben een klein 
stukje voorbereid en zijn vervolgens met de 
business en met de mensen in gesprek gegaan. 
Er is heel veel inspraak geweest en op basis 
daarvan hebben we vijf taakomschrijvingen 
gemaakt. ‘Hoog mobiele kenniswerkers’ bij-
voorbeeld. Of ‘laag mobiele taakwerkers’. We 
hebben per groep gekeken welke middelen ze 
nodig hadden om hun werk goed te doen.”
Om vanuit die analyse van de behoeften tot een 
optimale werkruimte voor HNW te komen werd 
het bedrijf als het ware opgeknipt, vertelt Van ’t 
Hullenaar: “Bij ons werken 4.000 mensen. Met 
zoveel mensen kun je elkaar kwijtraken. Wij 
hebben daarom gekozen voor vlekkenplannen: 
afdelingen zitten bij elkaar op het niveau van 
400 à 500 man. De ankerpunten van die afdelin-
gen zijn de secretariaten. Verder zijn in elke vlek 
acht verschillende soorten werkplekken gecre-
eerd. Denk aan plekken voor lang verblijf, plek-
ken voor kort verblijf, plekken voor overleg tus-
sen twee mensen en voor groepen tot achttien 
mensen, staantafels voor kort overleg en zitta-
fels voor langer overleg. 
Door deze modules ontstaat maximale flexibili-
teit. Je kunt elke groep van 400 à 500 mensen 
ook elders neerzetten, want alle afdelingen zijn 
precies hetzelfde.”
De aanpak van ASR, waarbij de medewerker 
heel actief wordt betrokken bij de introductie 
van HNW, is van groot belang, vindt Roel Geen-
en, Managing Partner bij Veldhoen + Company:  
“Er zijn inmiddels een behoorlijk aantal succes-
volle HNW-voorbeelden in Nederland. Er is veel 
gebruikgemaakt van die voorbeelden in de zin 
dat ze gekopieerd zijn door andere bedrijven. 
Maar dat gaat bijna altijd mis: die kopieën zijn 
niet op maat en dat voelen de werknemers. Ze 
voelen dat het gebouw hen niet dient en zien dat 
het change management abstract is, waardoor 
het niet raakt. Dat leidt altijd tot minder geslaag-
de vormen. Mensen moeten immers aan de slag 
willen gaan met hun meest basale dagelijkse 
routines.”
Ook Thijs Edelkoort, adviseur bij AT Osborne, 
herkent de aanpak van ASR: “We zijn er de af-
gelopen jaren achter gekomen hoe je een pand 
handig inricht voor HNW. Zolang je de anker-
punten goed inricht kun je een veel vrijere 
vloerinrichting maken. Ik ken verschillende 
voorbeelden waar wij gezegd hebben: Jullie 
hoeven niet zoveel te veranderen, je moet al-
leen die ankerpunten goed benoemen: plekken 

Succescase: ASR
Bij ASR werd een typisch jaren zeventig pand grondig gerenoveerd 
vanuit de uitgangspunten van HNW. Het resultaat werd een modern, 
licht pand dat in 2014 werd bekroond tot ‘Beste Kantoorpand van 
Nederland’.  

Fiona van ’t Hullenaar: “We hadden als doel om het vertrouwen van 
de klant terug te winnen. De verzekeraars hadden in die tijd een 
negatief imago. Wij wilden met ons nieuwe pand uitstralen dat we 
open en transparant zijn, dat we onze kosten kunnen beheersen en 
dat we efficiënter en beter onze klanten gaan helpen.
In die tijd was nieuwbouw de norm, maar omdat wij ook duurzaam-
heid als kernwaarde hadden zijn we gaan kijken naar de mogelijkhe-
den van renovatie.”

De renovatie werd uitgevoerd terwijl de mensen gewoon in het kantoor 
bleven werken. Dat was mogelijk dankzij HNW. Er waren immers minder 
werkplekken nodig en door te werken met een ingenieus ‘schuifplan’ 
kon er in fasen steeds een deel van het gebouw worden vernieuwd. 
Die gefaseerde uitvoering had nóg een voordeel, vertelt Van ’t Hulle-
naar: “We hebben gerenoveerd in drie fasen en wat we leerden in 
fase 1 konden we in fase 2 en 3 aanpassen. Neem bijvoorbeeld bel-
cellen. In de eerste fase hadden we die meegenomen, maar de 
akoestiek bleek zo goed dat ze niet nodig bleken.”

Volgens de vakjury die het ASR-gebouw uitriep tot het beste kantoorge-
bouw van Nederland, onderscheidt het pand zich onder meer vanwege 
de lichtwerking, het binnenklimaat en de afwisseling van werkplekken. 
Ook het feit dat het pand perfect aansluit bij de filosofie van ASR – 
transparant, duurzaam, sober – droeg bij aan de uitverkiezing. 

De medewerkers zijn al even tevreden, vertelt Van ’t Hullenaar: “In 
2012 merkten we wel dat mensen even moesten wennen omdat ze de 
foto’s van de hond en de kinderen nergens meer konden ophangen. 
Wij spraken af ‘Honderd dagen niet klagen’. Als mensen na drie 
maanden nog ontevreden waren mochten ze ageren. Maar na die 
honderd dagen was eigenlijk iedereen blij. Onze mensen waarderen 
het pand met een 8,8. Normaal is facility een dissatisfier; het is leuk 
om even een satisfier te zijn.

En ook voor de omgeving heeft ons nieuwe pand voordelen. Laatst 
met de sneeuw werkt iedereen lekker thuis en de klanten merken er 
niets van. Het bedrijf gaat door. We hebben de mensen ook een bud-
get gegeven om hun werkplek thuis aan te passen. Als je het wilt 
doen moet je het goed doen. En dat heeft allemaal positieve bijeffec-
ten. Doordat wij HNW hebben ingevoerd is de file op de A27 bij de 
afslag Rijnsweerd nu weg!”

raar ASR in Utrecht. Fiona van ’t Hullenaar, als 
Directeur Business Support eindverantwoorde-
lijk voor de renovatie, vertelt over het aanpas-
sen van de werkomgeving aan de uitgangspun-
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waar je kunt overleggen, plekken waar je echt 
goede koffie kunt drinken en waar mensen 
naartoe gaan om elkaar te ontmoeten. Voor de 
rest zoeken mensen zelf wel een plekje waar ze 
gaan zitten.”

Stiltecoupé
Als je de ruimte op hoofdlijnen goed hebt inge-
richt, kun je vervolgens beter inzetten op ge-
drag, en niet iedere activiteit op de millimeter 
ruimtelijk willen faciliteren, vindt Edelkoort: “Je 
moet bijvoorbeeld niet gaan dubben over con-
centratiecelletjes en zo. Ik ben er een voorstan-
der van om stilte niet te scheppen door fysieke 
maatregelen, maar door gedragsmaatregelen. 
Denk maar aan de trein: het is makkelijker om 
een stiltecoupé te maken dan allemaal stiltehok-
jes. Als je vanaf vandaag zegt: deze kamer is een 
stiltekamer, dan doe je hetzelfde als in de biblio-
theek of in de trein. Je hoeft aan die ruimte tech-
nisch niets te doen. Wel moet je zorgen voor goe-
de telefoonplekken of belcellen” 
Geenen: “Als je puur kijkt naar kantoorconcep-

Lessons learned
Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd over Het Nieuwe Werken 
en de ‘bricks’?
 - Het Nieuwe Werken is maatwerk en moet haarfijn aansluiten op de 

specifieke processen, cultuur en (typen) mensen in de organisatie
 - In het verlengde van voorgaande: een implementatie van HNW 

zonder nauwe betrokkenheid van de medewerkers is een recept 
voor mislukking

 - Je moet de verschillende werkzaamheden ‘robuust’ faciliteren op 
hoofdlijnen en niet voor iedere activiteit op de millimeter een 
ruimte creëren: de uiteindelijk invulling bereik je niet door 
fysieke maatregelen maar door gedragsmaatregelen

 - Wees waakzaam voor ‘doorslaan’: de praktijk heeft geleerd dat 
concepten die te ver gaan in het benadrukken van individu en 
openheid schadelijk kunnen zijn voor de verbinding in het team 

ten dan zie je een trend dat de diversiteit van het 
meubilair teruggaat. De tussenvormen gaan er-
uit. Als je te veel verschillende vormen biedt dan 
bevatten de mensen het niet meer. Terwijl je 
juist wilt dat ze kiezen, want dat bewijst dat ze 
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beter nadenken over waar, wanneer en met wie 
ze het werk willen uitvoeren.”
Aan die keuze voor het verminderen van de va-
riatie in typen werkplekken zit ook een be-
langrijke sociale component, legt Geenen uit: 
“Als je het werkconcept te veel richt op indivi-
duen en individuele behoefte loop je het risico 
dat de keuze doorslaat naar de privé-kant. De 
consequentie daarvan kan zijn dat de verbin-

ding in het team en de teamgeest wegvallen. 
Het vereenvoudigen van het aantal typen 
werkplekken is ook een tegendruk op die ten-
dens.”

Ontmoeten
Bij het afstemmen van de ruimtelijke omgeving 
op gedrag en beleving speelt nog een ontwikke-
ling een belangrijke rol, vindt Edelkoort: “Kan-
toorgebouwen waren traditiegetrouw een plek 
om te werken waar je ook kon ontmoeten. De 
tendens wordt dat het kantoorgebouw een plek 
wordt om te ontmoeten waar je ook kunt wer-
ken. Het zou best kunnen dat we straks de kos-
ten van het kantoor berekenen per uur ontmoe-
tingen, in plaats van per werkplek. Nu gaat het 
nog om het faciliteren van 120 fte mensen, mis-
schien gaat het straks wel om het faciliteren van 
een X-aantal uren ontmoeten. Dat zou een ver-
andering in denken mee kunnen brengen.”

Geenen zegt nog verder te willen gaan: “Wij ba-
seren onze concepten inmiddels op samenwer-
ken. Toen wij jaren geleden ontdekten dat ont-
moeten in kantoren niet wezenlijk resulteerde in 
samenwerken, zijn wij aan de slag gegaan met 
het verdiepen van dit hoofdeffect. Op basis van 
een uiteenzetting van samenwerkingsvormen 
kunnen organisaties nu echt aan de slag. Dit 
leidt niet alleen tot meer trots en verbinding, 
maar ook tot andere kantoorconcepten die nog 
toekomstvaster zijn.”

Geïntegreerde benadering
Resumerend is er consensus bij de deskundigen 
over het feit dat de ruimtelijke vertaling van HNW  
- de bricks – alleen succesvol kan zijn met een ge-
integreerde benadering. Het begrip ‘samenhang’ 
tussen de werkomgeving en de menselijke factor 
werd al genoemd. “Het gaat eigenlijk om een ho-
listische benadering,” zegt Geenen.
Goede voorbeelden van die nieuwe benadering 
zijn er al, vindt Pullen: “Kijk binnen de overheid 
maar naar het kantoor van de Douane Cargo op 
Schiphol. Dat is een 24-uursbedrijf en daar is 
heel duidelijk naar de functionaliteit van de pro-
cessen en de menselijke behoeften gekeken. Er 
is een kantoor ontwikkeld dat veel meer mensen 
kan accomoderen, maar zonder de nadelen van 
de grote open ruimte. De architect heeft een con-
cept ontwikkeld dat het salonkantoor wordt ge-
noemd, met een structuur die tegemoetkomt aan 
dingen die de individuele arbeidsproductiviteit 
ondersteunen. De indeling maakt privacy en 
concentratie ook bij een hoge bezetting moge-
lijk. Hiertoe wordt onder meer met akoestische 
absorptiepanelen een akoestisch klimaat gecre-
eerd waardoor je niet iedereen hoort praten. Het 
succes zit in een goede combinatie van techniek 
en behoeften.” 

ʻSchep stilte niet door fysieke  
maatregelen maar door  
gedragsmaatregelenʼ

 Bouwstenen voor de ideale werkomgeving
Hoe breng je alle veranderende inzichten samen in een ideale werk-
omgeving? In deze masterclass krijgt u een overzicht van alle belang-
rijke factoren en nemen we u mee naar Het Belevingscentrum om 
inspiratie op te doen omtrent de ideale werkomgeving.
> https://academy.fmm.nl/opleiding/
bouwstenen-voor-de-ideale-werkomgeving
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