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Onze ervaring
Riddervis heeft veel ervaring met het 

nieuwe werken. Van 2008 tot 2011 

heeft Riddervis de transformatie naar 

de nieuwe werkstijl ‘Rabo Uplugged’ 

begeleid voor Rabobank Nederland.

Dat heeft geleid tot opdrachten bij 

de Provincie Utrecht, SARA, KWR, 

De Lage Landen en een aantal lokale 

Rabobanken.

Riddervis verzorgt sinds 2010 de 

masterclass Veranderen naar het 

nieuwe werken in de leergang ‘Over het 

Nieuwe Werken’ van Kluwer.

Veranderen naar 
   het nieuwe werken

Over spullen en gedrag

Bij HNW-trajecten heb je te  

maken met twee sporen: hoe je 

wilt werken en wat je daarvoor 

nodig hebt. Wat ons betreft in die 

volgorde, eerst nadenken over de 

werkstijl en pas daarna over de 

randvoorwaarden in huisvesting, 

ICT en HR (al gaat dat helaas vaak 

omgekeerd). Beide sporen  

hebben een verschillende  

dynamiek, maar vragen een op 

elkaar aangesloten aanpak.

Het mooie van HNW-trajecten is dat je naast 
gedrag en cultuur ook zichtbaar de omgeving kunt 
veranderen waarin mensen werken: een andere 
inrichting van het kantoor, andere ICT, andere 
arbeidsvoorwaarden. Dat is een sterke en zichtbare 
stimulans voor gedragsverandering.
De combinatie van verandering in werkstijl en in 
randvoorwaarden maakt nieuwe werken-trajecten 
tastbaar, maar ook kostbaar en ingrijpend.  
De ervaring leert dat het voor de medewerkers 
en management de moeite waard is om die 
investeringen en inspanningen te doen, maar 
dat merken ze pas achteraf. Op het moment 
dat je begint, is het vooral spannend en zo’n 
traject brengt ook onzekerheid met zich mee. 
Die spanning en onzekerheid roepen bij 
medewerkers en management vaak de reflex van 
onzekerheidsreductie op, onzekerheidsreductie uit 
zich in handelen volgens bekende routines, terwijl er 
nu juist ‘nieuw’ gewerkt moet worden!
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Ons model
We ontwerpen nieuwe werken 

trajecten aan de hand van een door 

ons ontwikkeld model waarin we de 

verbinding maken tussen de twee 

sporen en deze opbouwen langs 3 

niveaus:

1.  Strategisch gaat om de grote vragen: 

visieontwikkeling, huisvestings-, HR- 

en ICT- beleid, veranderstrategie.

2.  Tactisch gaat het om het vormgeven 

van de strategische keuzes: verhuis-

plannen, inkopen van meubilair 

en apparatuur, ontwikkelen van 

workshops en trainingen.

3.  Operationeel gaat het om het 

daadwerkelijk uitvoeren: inrichten 

en verhuizen, opruimen archieven, 

uitleveren van mobiele apparatuur, 

geven van workshops.

Twee sporen
Het is daarom handig om twee sporen te onder-
scheiden in nieuwe werken-trajecten: werkstijl en 
randvoorwaarden.

Het werkstijltraject gaat over gedrag, de rand-
voorwaarden zijn er om dat gedrag te faciliteren. 
Samenwerken, bijvoorbeeld, gaat makkelijker in een 
kantoor dat activiteitengerelateerd is ingericht. En als 
je meer tijd- en plaatsonafhankelijk wilt werken, heb 
je goede ICT-faciliteiten nodig.
De investering in geld zit met name in het rand-
voorwaardelijke traject, aanpassing van huisvesting 
en ICT vraagt nu eenmaal stevige budgetten. De 
investering in het verandertraject naar een andere 
werkstijl is daarmee vergeleken klein, maar wel 
essentieel, want zonder verandering in gedrag gaat 
de nieuwe huisvesting niet werken.

De dynamiek van beide sporen verschilt. Een goed 
HNW-traject geeft de vrijheid om de werkstijl per 
team of afdeling anders vorm te geven, afhankelijk 
van het werk dat ze doen en de klanten die ze 
hebben. Bij de randvoorwaarden is standaardisatie 
juist een voordeel: een toekomstbestendig kantoor 
zo is ingericht dat iedereen zijn activiteiten er goed 
kan uitvoeren, en virtueel samenwerken gaat het 
beste met gestandaardiseerde software.

Leren en faciliteren
Beide trajecten vragen daarom een andere, maar 
wel op elkaar aangesloten, aanpak. 

Het werkstijltraject gaat over mensen en hun gedrag. 
Dat mag best spannend zijn. Het is een leerproces 
en daarbij kun je mensen uitdagen. Je hoeft niet 
overal een antwoord op te hebben, maar kunt 
medewerkers bevragen, hen uitnodigen om een stap 
te zetten. Het pad naar het nieuwe werken mag met 
vallen en opstaan gaan, dat kost weliswaar energie, 
maar je leert er wel van. Leerervaringen zijn de 
‘satisfiers’: als ze waarde voor je hebben, dan blijven 
ze je bij. Bij uitdagen hoort onzekerheid.

Het randvoorwaardelijke traject gaat over dingen: 
computers, bureaus, stoelen en kabelaansluitingen. 
Achter de schermen mag dat wel eens met vallen 
en opstaan gaan, maar voor de gebruiker moet 
het gladjes verlopen. Als het hier misgaat (“het 
draadloos netwerk doet het weer eens niet!”) kost dit 
energie, zonder dat het een leerervaring oplevert. 
Het zijn de ‘dissatisfiers’: als ze niet lekker lopen, 
dan vallen ze op en ergeren mensen zich er aan. 
Bovendien kunnen fouten in de spullenboel leiden tot 
een negatieve beoordeling van het nieuwe werken. 
Het randvoorwaardelijke traject gaat daarom over 
faciliteren, plannen en begroten, de traditionele 
instrumenten voor onzekerheidsreductie.
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Met elkaar verbonden
Uitdagen op de werkstijl, faciliteren op de rand-
voorwaarden. Twee sporen met een verschillende 
dynamiek die wel sterk met elkaar verbonden 
moeten zijn, want zonder gedragsverandering wordt 
dat mooie nieuwe kantoor niet goed gebruikt en 
zonder de goede randvoorwaarden is het lastiger je 
gedrag te veranderen.
Je moet ze niet door elkaar halen, maar ook niet te 
strak scheiden.

Contact
Wilt u kennismaken met ons en onze visie op het 
nieuwe werken, neem dan contact met ons op: 

Paul Bloemen
bloemen@riddervis.nl
06 51 32 79 25

www.riddervis.nl


