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Het Nieuwe Werken en de ‘bytes’

lessons learned van het nieuwe werken

Arthur Turksma, intranetstrateeg bij Iris Intra-
net, is expert in het vertalen van technologie 
naar het verbeteren van de werkomgeving. Kij-
kend naar de wijze waarop ICT de afgelopen ja-
ren is ingezet ten behoeve van Het Nieuwe Wer-
ken, ziet hij vooral ruimte voor verbetering: “Ik 
zie vaak dat de bricks, de bytes en de behaviour 
naast elkaar opereren. Er ontstaan hele mooie 
kantoren, goede ICT-oplossingen en er wordt 
aan gedrag gewerkt. Maar het zijn drie silo’s, die 
elkaar niet versterken.” Dat komt omdat het om 
drie totaal verschillende disciplines gaat. En 
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Er zijn steeds meer organisaties die inmiddels meters gemaakt hebben  - of beter gezegd ingele-

verd hebben - met HNW en dus ook een tussenbalans kunnen opmaken. Waar zitten de weerstan-

den? En waar de successen? En wat zijn de voornaamste nieuwe inzichten? In dit nummer deel 2 

van het drieluik Bricks, Bytes en Behaviour.

vertegenwoordigers van die disciplines weten 
elkaar niet op de juiste toon aan te spreken, 
vindt Turksma. “De verandermanager heeft 
doorgaans niets met ICT en ook de inrichter 
heeft niet de neiging ICT snel bij zijn activiteiten 
te betrekken. ICT zelf is vooral bezig met het 
overal en altijd kunnen werken, maar niet zo-
zeer met het overal en altijd op een prettige ma-
nier kunnen samenwerken. Het probleem zit dus 
aan beide kanten: zowel bij de eindbeslisser die 
ICT niet goed ziet, als bij ICT dat zijn eigen rol 
nog onvoldoende definieert. 



Facility Management Magazine | mei 2016 | 25

Het gevolg is dat de dingen niet op elkaar aan-
sluiten. De werkplek is qua meubilair perfect in-
gericht, maar als de medewerkers hun laptop 
aanzetten, zien ze hetzelfde als vroeger. Ze zien 
het alleen op de laptop in plaats van op de desk-
top van hun vroegere PC, maar wat er op het 
scherm gebeurt is nog hetzelfde. Het kan nu al-
leen overal en altijd. Ik vind dat ICT pas zorgt 
voor verbetering als het ertoe bijdraagt dat men-
sen ook beter gaan samenwerken.”
Roel Geenen, Managing Partner bij Veldhoen + 
Company is het met Turksma eens. Ook hij ziet 
veel gemiste kansen: “Er zijn vanuit de ICT heel 
veel mogelijkheden die nog maar zelden benut 
worden. Neem als voorbeeld de domotica. Al 
tien jaar is er de mogelijkheid om met een vin-
gerafdruk een bureau precies de goede instelling 
te geven voor een bepaald persoon. Bij Het Nieu-
we Werken is dat natuurlijk een erg handige toe-
passing en hij is nauwelijks duurder dan de 
standaard. Toch maakt in de praktijk bijna nie-
mand die keuze. Waarom niet? Omdat ze de 
overlap tussen de vakgebieden niet benutten. 
Deze vernieuwing vraagt geen experts op de di-
verse vakgebieden, maar een expert op de over-
lap die vakgebieden met elkaar om tafel kan krij-
gen en houden.” 

Autonomie
Naast het gebrek aan aansluiting tussen de dis-
ciplines kan er ook nog wat anders meespelen, 
denkt Thijs Edelkoort, adviseur bij AT Osborne. 
“Puur vanuit de techniek zijn al heel veel drem-
pels weggenomen. Daar zit niet de echte worste-
ling. Die worsteling speelt zich veel meer af 
rondom issues als autonomie. Daar krijgen men-
sen pijn in hun buik van: ‘Iedereen werkt in de 
cloud, hoe beveilig ik dat’. Het Nieuwe Werken 
gaat over het gunnen van autonomie. Dan geef 
je dus de regie uit handen en beheerders hebben 
daar moeite mee.”
Al met al lijken dus gedrag en cultuur een opti-
male benutting van technologische mogelijkhe-
den in de weg te zitten. Hoe zorg je dat hierin 
verandering komt? De deskundigen zijn het met 
elkaar eens: kernwoord is hier bewustwording. 
Turksma zegt: “Dat is op zich een lastige hoor. 
Het betekent een gedragsverandering bij alle 
drie de actoren. Ik noem het een holistische blik 
op Het Nieuwe Werken, waarbij je meer gaat sa-
menwerken. De logische aandacht die je hebt 
voor gebruiksvriendelijkheid in de bricks en 
voor gedrag in behaviour, moet overslaan op de 
ICT. Voor de managers die ICT aansturen bete-

kent dit dat ze niet meer moeten focussen op het 
feit dat het systeem in de lucht gehouden wordt, 
maar veel meer op de vraag hoe ICT kan bijdra-
gen aan de doelstellingen van Het Nieuwe Wer-
ken. Ze moeten zich veel meer op de output gaan 
richten en minder op het proces zelf.”

Mooie dingen
Als die bewustwording er wél is, zie je mooie din-
gen ontstaan, zegt Geenen. “Een goed voorbeeld 
is Deloitte. De IT-directeur heeft daar het traject 
getrokken. Ze zijn met partijen als Philips gaan 
nadenken over de vraag ‘Hoe kan die techniek 
voor ons werken’. Het resultaat is een veel slim-
mere inzet van het IT-netwerk. Door die slimme IT 
kun je bijvoorbeeld makkelijk zien waar de mees-
te werkplekken benut worden. Op die kennis kun 
je ook de schoonmaak weer afstemmen.”
Edelkoort vult aan: “Je ziet bij organisaties als 
Deloitte en de gemeente Haarlem dat de ICT, die 
door Mapiq werd ontwikkeld, de behaviour en 

de acceptatie ondersteunt. Je ziet dat ICT-tools 
worden toegepast op een manier die niet echt in 
de bytes-component thuishoort zoals we die 
kennen, maar meer in het ontwikkelen van een 
intelligent kantoor dat ook helpt om weerstan-
den weg te nemen. Net als je op de parkeerplaat-
sen van Schiphol ziet waar een vrije parkeer-
plaats is, kun je als je ’s morgens binnenkomt op 
kantoor zien waar je kunt zitten. Je hoeft dan 
niet het hele gebouw door op zoek naar een 
plek. Of je krijgt een zoeksysteem dat je inzicht 
geeft in de plek waar collega’s zitten. Als ik denk 
‘ik wil bij Peter zitten vandaag’, dan kan ik snel 
zien op welke plek hij werkt. Denk ook aan early 
warning systems. Het systeem ziet dat het een 
drukke dag wordt met veel reserveringen voor 
vergaderingen en jij ontvangt een sms’je dat je 
beter pas vanmiddag naar kantoor kunt komen.”

Digital workplace
Een ander element van die slimmere inzet van 
ICT is de vervanging van het traditionele intra-
net door de digital workplace, vertelt Turksma. 
“Het oude intranet was toch een soort omgeval-
len boekenkast. De mensen waren privé al lang 
gewend aan het gemak van Facebook en gingen 

het nieuwe werken

‘De verandermanager heeft 
 doorgaans niets met ICT’
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met hun werksoftware opeens twintig jaar terug 
in de tijd. Je zag op een gegeven moment dat ook 
het management ervan overtuigd raakte dat de 
doelstellingen beter gehaald konden worden als 
het gebruik van de eigen software ook gemakke-
lijker gemaakt zou worden.”
Doordat de business de ICT omarmde, ontstond 
de digital workplace als de nieuwe generatie in-
tranet. En met die digital workplace zijn de stan-
daarden die we privé gewend zijn als het ware 
naar binnen gehaald in de werkomgeving, zegt 
Turksma. “Trek de parallel maar met Facebook: 
mensen zijn steeds meer op de hoogte van wat 
vrienden en vriendinnen doen binnen de orga-
nisatie. Je ziet die behoefte toenemen om ook via 
de eigen online kanalen meer met elkaar te over-
leggen. Een tweede slag die met de digital work-
place is gemaakt, is de ontsluiting van informa-
tie. Je ziet dat er binnen organisaties ontzettend 
veel informatie is en daarmee neemt de behoefte 
aan zaken als dashboards en infographics toe. 
Via de digital workplace kun je ook informatie 

uit andere systemen halen en word je gerichter 
op de hoogte gehouden van dingen die voor jou 
belangrijk zijn. Vergelijk het maar met Amazon 
waar je op maat suggesties krijgt van boeken die 
je wellicht interessant vindt.”
Bij het steeds gebruikersvriendelijker maken van 
de software zit nog wel een addertje onder het gras 
dat door de niet-ICT’ers niet altijd wordt waargeno-
men, vertelt Turksma. “Hoe eenvoudiger je het wilt 
maken voor mensen, hoe complexer de ICT wordt. 
Neem als voorbeeld de taxi-apps waarbij je op je 
smartphone een taxi oproept en vervolgens op je 
scherm ziet wie je oproep beantwoordt. Voor jou 
als persoon is dat heel makkelijk, maar de soft-
ware die daarachter zit is ongelooflijk complex. 

Dark cockpit
Ik zie een tendens om de dingen steeds eenvou-
diger te maken. We leven in een maatschappij 
met een enorme informatieoverload. En big data 
zijn interessant als je er wat goeds mee doet. Dat 
betekent dat we van big data moeten gaan naar 
small data die behapbaar zijn en waar mensen 

wat aan hebben. Ik gebruik vaak de analogie 
met de dark cockpit die in de jaren zeventig in 
vliegtuigen werd geïntroduceerd. Tot die tijd had 
je een cockpit vol met tellertjes. Die nieuwe dark 
cockpit liet alleen maar een specifiek knopje 
zien op het moment dat de piloot dat nodig had. 
Het landingsgestel werd bijvoorbeeld pas een 
uur voordat de landing werd ingezet zichtbaar, 
in plaats van de hele tijd.
Als je zulke innovaties vertaalt naar de werk-
vloer, dan zie je bijvoorbeeld dat een manager in 
een callcenter alleen een signaal krijgt als er iets 
aan de hand is, in plaats van een dashboard 
waarop de hele tijd een grote hoeveelheid infor-
matie staat. Die vereenvoudiging is dus een di-
rect gevolg van het feit dat de systemen steeds 
intelligenter worden. Zo ontstaan er gebouwen 
waarin het makkelijker wordt om elkaar te ont-
moeten of om in alle rust ergens te werken.
Net als destijds bij Het Nieuwe Werken zie ik 
rondom die slimmere inzet van ICT een kante-
ling. De dingen komen in een soort stroomver-
snelling. Sommige sectoren, zoals de zorg, lopen 
voorop. Daar werken ze veel met zelfsturende 
teams en kunnen ze deze innovaties sneller op-
pikken. Ook organisaties met 1.500 tot 3.000 
werknemers gaan sneller; zij zien de voordelen 
en zijn minder log dan hele grote organisaties.
In de praktijk merk ik dat mensen vaak nieuwe 
kansen zien als zo’n digitale werkplek eenmaal 
in gebruik is. Je ziet dan de ogen opengaan, met 
als gevolg dat doelen op het gebied van Het 
Nieuwe Werken, HR en Facility verbeterd kun-
nen worden.”

Lessons learned

Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd over 

Het Nieuwe Werken en de ‘bytes’?

 - Optimale inzet van ICT kan alleen met een 

holistische benadering: de bytes moeten 

niet los van de bricks en de behaviour wor-

den geïmplementeerd, maar als geïntegreerd 

onderdeel van het totale HNW-traject.

 - Managers die ICT-trajecten aansturen moe-

ten zich veel meer op de output gaan richten 

en minder op het proces zelf.

 - Vervang het traditionele intranet door een 

digitale workplace waar mensen collega’s 

ontmoeten en informatie op maat vinden.

 - Het gevolg van deze innovatieve vormen van 

inzet van ICT is dat de ICT daadwerkelijk bij-

draagt aan een betere samenwerking, aan 

het gemakkelijk ‘benutten’ van informatie en 

aan het realiseren van de (HNW-)doelen.

‘Hoe eenvoudiger je het wilt maken 
voor mensen, hoe complexer de ICT 
wordt’


