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Wat is Het Nieuwe Werken?



Wat is Het Nieuwe Werken? 
 
• Een visie om werken effectiever, efficiënter en plezieriger te maken
• Het Nieuwe Werken kan kosten besparen en zorgen voor inkomsten
• Het Nieuwe Werken is een oplossing voor hedendaagse ontwikkelingen
• Werken hoe, waar en wanneer de medewerker het meest productief is
• De medewerker staat centraal
• Ruimte en vrijheid binnen bepaalde grenzen

Kijk verder in deze waaier voor een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken in uw organisatie.
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Met HNW-model kiest u voor een gedegen implementatie van Het Nieuwe Werken 
als een maatpak en met optimaal rendement.

Het Nieuwe Werken model bestaat uit:

Fase 1: Drive
De juiste Drive is een essentiële stap voor de invoering van Het Nieuwe Werken.

Fase 2: Denken
Met het credo ´Eerst denken, dan doen´ ontwikkelt u met uw organisatie - 
na een grondige analyse - een heldere visie met een businesscase op HNW.

Fase 3: Doen
U geeft HNW een eigen vorm per afdeling en begeleidt leidinggevenden en medewerkers.
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Uw organisatie kan met Het Nieuwe Werken meer rendement realiseren.

Wat zijn uw drijfveren om met Het Nieuwe Werken te beginnen?
 
Het Nieuwe Werken is een veranderingsproces met grote gevolgen, waarvoor u goed gemotiveerd moet zijn 
vóór u eraan begint. U bespaart kosten als het gaat om huisvesting, slimmer werken, ´the battle for talent´ 
en een betere klantbenadering.

Onze organisatie wil met HNW besparen door:
• Minder vierkante meters kantoorruimte
• Minder werkplekken door flexibele werkplekken
• Minder operationele kosten door minder faciliteiten
• Minder reistijd door plaatsonafhankelijk werken
• Aantrekken en behoud van talenten
• Efficiëntere communicatie door digitalisering
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  In onze organisatie moet HNW leiden tot:
  • Slimmer werken
  • Hogere productiviteit
  • The battle for talent
  • Minder ziekteverzuim
  • Beter klantcontact
  • Verbeterde dienstverlening
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Het Nieuwe Werken heeft succes wanneer de visie past bij uw organisatie.

U werkt in deze fase met het credo ´Eerst denken, dan doen´.

In de verkenning krijgt u antwoord op de vraag wat Het Nieuwe Werken is en in welke vorm het beste past 
bij uw organisatie. Een goede analyse en een heldere visie leiden tot een businesscase op HNW.



“Wij willen aan de slag met Het Nieuwe Werken.” 
Vanuit welk perspectief? Om welk vraagstuk aan te pakken?

Start met een verkenning van de vele aspecten van Het Nieuwe Werken. Leg de basis voor een 
gemeenschappelijk beeld en een gezamenlijke bewustwording over HNW in uw organisatie. 
Vergeet hierbij vooral niet te kijken buiten uw branche of sector. Het is heel goed mogelijk dat 
u ook daar inspiratie vindt voor uw verkenning.

Wij kunnen u als adviseur of als projectleider 
begeleiden in de fase Verkenning met instrumenten als:

• Inspiratie: kennismaken met Het Nieuwe Werken
• Workshop: ´Het Nieuwe Werken en uw organisatie?´
• Management Game ‘Het Nieuwe Werken
• Experience Center: ´Ervaar Het digitale Nieuwe Werken´
• Bedrijfsbezoek: ideeën opdoen in het werkveld
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Na een eerste verkenning weet u vanuit welke invalshoek u Het Nieuwe Werken kunt benaderen.
Tijd voor een grondige analyse van de huidige stand van zaken in uw organisatie.
Door de uitkomsten van deze analyse is duidelijk geworden welke veranderingen in uw huidige werkwijze wenselijk zijn. 
De analyse biedt u ruimschoots informatie over welke organisatievorm van HNW het beste bij uw organisatie past. 

Wij kunnen u als adviseur of als projectleider begeleiden in de fase Analyse met instrumenten als:

• Vragenlijst: ´Attitude Het Nieuwe Werken´
• Actorenanalyse: uw medewerkers 2.0
• Quick Scan: ´Het digitale Nieuwe Werken´
• Evaluatiesessie: ´Uw digitale werkomgeving´
• Bezettingsgraadanalyse´
• Begeleiding werkgroepen
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Na de analyse stelt u een breed gedragen visie vast met kaders voor Het Nieuwe Werken in uw organisatie.
Een businesscase geeft u inzicht in de investeringen, besparingen en opbrengsten.

Met de visie stelt u kaders voor managementdoelen, bedrijfsproces, faciliteiten en personeel.
Nadat u heeft besloten deze visie op HNW te omarmen, stelt u een Plan van Aanpak op.

Wij kunnen u als adviseur of als projectleider begeleiden in de fase Visie met instrumenten als:

• Werkconferentie: ´Visie ontwikkeling Het Nieuwe Werken´
• Visiedocument: ´Het Nieuwe Werken in uw organisatie´
• Businesscase
• Presentatie visie HNW aan medewerkers
• Plan van Aanpak
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Het beeld is duidelijk, de aanpak is bekend. Tijd om in actie te komen. 

Na de fases Verkenning, Analyse en Visie kunt u aan de slag met het ontwerp en de ontwikkeling van concrete 
oplossingen en manieren van werken. U maakt bijvoorbeeld werkafspraken, past de werkomgevingen aan, creëert 
draagvlak onder uw medewerkers en richt u op de ontwikkeling of doorontwikkeling van uw digitale systemen.



U realiseert succes met Het Nieuwe Werken in uw organisatie met goede processen, diensten en producten. 

U bepaalt de werkwijze, welke communicatie en informatie en welke faciliteiten nodig zijn. 
Zo ontwikkelt u passende ontwerpen voor een nieuwe of vernieuwde manier van - al dan niet - digitaal werken.

Wij kunnen u als adviseur of als projectleider begeleiden in fase Ontwerpen en 
Ontwikkelen met instrumenten als:

• Workshop: ´Samenwerken in Het Nieuwe Werken´
• Workshop: ´De inrichting van een digitale werkomgeving´
• Ontwerp van een digitale werkomgeving (persoonlijk intranet)
• Leiderschapsprogramma: ´Leidinggeven in Het Nieuwe Werken´
• Medewerkerprogramma: ´Werken in Het Nieuwe Werken´ en Personal Organizing’
• Management Game ‘Het Nieuwe Werken’
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Op basis van passende ontwerpen voor Het Nieuwe Werken zorgt u in deze fase voor de benodigde 
faciliteiten om de nieuwe manier van werken mogelijk te maken. Met de realisatie van optimale huisvesting, 
ICT-middelen, digitalisering en goede begeleiding stelt u vervolgens uw leidinggevenden en medewerkers in 
staat om Het Nieuwe Werken in uw organisatie tot een succes te maken.

Wij kunnen u als adviseur of als projectleider begeleiden 
in fase Realiseren met instrumenten als:

• Digitale werkomgeving (persoonlijk intranet)
• Leiderschapsprogramma: ´Leidinggeven in Het Nieuwe Werken´
• Medewerkerprogramma: ´Werken in Het Nieuwe Werken´
• Ontwikkelen of herontwikkelen van HR instrumenten
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Wilt u Het Nieuwe Werken méér laten zijn dan alleen een project met een einddatum, dan zult u deze werkwijze 
én manier van denken in uw organisatie dienen te verankeren, te borgen. Door een evaluatie op te nemen in de 
fase Verankeren bent u zeker van een stevige basis voor een verkenning van de volgende stap. 
Hiermee is de cirkel rond en maakt Het Nieuwe Werken deel uit van de ontwikkeling van uw organisatie.

Wij kunnen u als adviseur of als projectleider begeleiden 
in fase Verankeren met instrumenten als:

• Inrichten beheerorganisatie Het digitale Nieuwe Werken
• Coachen medewerkers en leidinggevenden
• Evalueren en innoveren
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Vanaf de start van het traject is communicatie met medewerkers, klanten en stakeholders cruciaal. 
Het voortdurend betrekken en informeren dient tijdens het hele traject centraal te staan. 
Belangrijke onderdelen zijn: het frequent houden van informatiebijeenkomsten, het organiseren 
van bedrijfsbezoeken en het vieren van successen. 

Uw collega’s willen niet alleen worden geïnformeerd over de impact van het project op hun dagelijkse werk, 
maar óók over het veranderproces naar de nieuwe situatie.
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Het Nieuwe Werken is een organisatievraagstuk met impact.
 
U werkt met een projectgroep doelgericht aan draagvlak voor Het Nieuwe Werken, een passende visie, 
goede faciliteiten en goede begeleiding in de realisatie van uw nieuwe manier van werken. 
Wij adviseren u werkgroepen in te richten rondom de thema’s Organisatie, Gedrag, Huisvesting en 
Communicatie & Informatie.

Met een gestructureerde aanpak volgens het HNW-model geeft u invulling aan het projectmanagement.



Think too realiseert rendement met mensen. 
Vanuit de rol als adviseur, projectleider of 
coach ondersteunen wij organisaties, teams en 
medewerkers bij het realiseren en verhogen 
van rendement.

Voor de realisatie van Rendement uit Het
Nieuwe Werken kunt u contact opnemen met:

Think too Organisatieadviseurs
Ubbo Emmiussingel 108
9711 BK Groningen
Postbus 41151 
9701 CD Groningen
Telefoon: 050-369 58 44
www.thinktoo.nl

Vincis begeleidt organisaties al sinds 1996 bij het 
(door)ontwikkelen van hun digitale communicatie, 
e-dienstverlening en online samenwerken. 
Wij doen dit met heldere analyses, concrete adviezen 
en innovatieve weboplossingen.

Aan de slag met Het digitale Nieuwe Werken?
Neem dan contact op met:

Vincis
IJlsterkade 47
8608 AB Sneek
Postbus 3
8600 AA Sneek
Telefoon: 088-24 31 800
www.vincis.nl
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