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Marc Jetten 

Visieontwikkeling en implementatie  

van een cultuur verbonden met de 

waarden van het Nieuwe Werken 

 

Mijn motto:  

Ruimte voor Vertrouwen 

 
Ervaring sinds 2000 met HNW 

 

www.hetnieuwerken.nu 

 

 

 
 

 
 



9 succeservaringen met HNW 
 

1. Resultaat als levend bewijs 

 

2. Vanuit klantfocus 

 

3. Gezamenlijke visie/ambitie als kloppend hart  

 

4. Geef voorrang aan cultuur  

 

5. Op basis van Vertrouwen 

 

6. Verander consistent en consequent 

 

7. Loskomen, lef om te experimenteren 

 

8. Werkenderwijs ontdekken, organisch leren van ervaringen 

 

9. Leiders zijn cruciaal 



Terugblik HNW 

- 80’er jaren Cocon concept Scandinavische landen 
 

- 1993 introductie kantoorhuisvesting Het Nieuwe Werken (Desenco) 
 

- 1993 eerste cocon kantoor in Nederland (Veldhoen) 
 

- 1996 Interpolis heeft als eerste grote organisatie in Nederland HNW 
ingevoerd 
 

- Veel genoemd: Microsoft, Rabobank …….  
 

- Welke gemeenten dienen als voorbeeld  anno 2012? 



Boek: Kantoren bestaan niet meer 1995 

• Kleine individuele werkplekken vormen de basis. Centraal 
staan de collectieve ruimtes, hier worden veel informele 
contacten gelegd. 
 

• Het individu krijgt meer verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden binnen zijn werkterrein. Hij plant en 
organiseert zelf zijn werkzaamheden. 
 

• De individuele medewerker heeft doelstellingen en de 
resultaten moeten meetbaar worden gemaakt. 
 

• Dat betekent dat ook de taak van de manager fundamenteel 
verandert. 

 



Omslag 
 

 
Cultuur 
Hoe collectief wantrouwen veranderde in vertrouwen. 
 
Klant 
Hoe een in zichzelf gekeerd bedrijf opgebloeid is tot 
klantgerichte onderneming met lef. 
 
Medewerkers 
Hoe het komt dat je niet over je werk sprak op feestjes 
en dat je vrienden nu met bewondering naar je 
luisteren. 



Wij zetten onze deuren open. Voor elkaar en voor 

de klant. 

We moeten elkaar de ruimte geven om de dingen te 

doen die de klant belangrijk vindt. 

Dat kan alleen in een open klimaat waarin 

vertrouwen heerst in elkaars mogelijkheden. 

 

Om dit mogelijk te maken bieden wij in dit huis onze 

medewerkers een open uitdagende werkomgeving. 

Visie 1995 



Visie op mensen  
 

De basis onder Helder Werken vormt een visie op mensen. 

 

Wij benaderen mensen als volwassen en vinden dat zij 

zelf beslissingen kunnen nemen. 

 

Wij vertrouwen mensen en geven hen vrijheid en 

verantwoordelijkheid. 

 





 
 

 



 
 

 







Resultaten bij Interpolis 

Beste cultuur in Nederland 

 

Meest betrouwbare verzekeraar,  

(8 jaar op rij) 

 

Hoogste score op klantbeleving in NL 

 

Duurzame ontwikkeling resultaat / winst 

 
 

 
 



‘s-Hertogenbosch   

Cultuurverandering is de diepste reden 

van dit project 

Peter Lansbergen 

 

 

 

Deze nieuwe manier van werken leidt tot 

samenwerking over afdelingsgrenzen 

heen en een cultuur van openheid 

Ton Rombouts 

BOLERO! 
DE NIEUWE 
LOGICA VAN 
DE GEMEENTE 
‘S HERTOGEN- 
BOSCH  
2004 



Wij, dat zijn jij en ik 
voor een steeds beter 
Interpolis 
1994 

BOLERO! 
DE NIEUWE 
LOGICA VAN 
DE GEMEENTE 
‘S HERTOGEN- 
BOSCH  
2004 

 

 

Eerste plannen 1994 

 

 

Eerste plannen 1998 



Wij bieden onze medewerkers veel ruimte en 

ontwikkelingskansen, ze zijn onze 

belangrijkste succesfactoren. Wij leggen 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie 

en doen veel zelf. 

Gemeente Barneveld uitgeroepen tot 

Beste Werkgever onder gemeenten 2011 



Flexkantoor in 2008 in gebruik genomen 

Volgens de principes van HNW  

 

Geïnspireerd om te denken vanuit de klant  

 

3 jaar op rij leverde dit binnen de benchmark 

waarstaatjegemeente.nl van KING de hoogste score op voor 

dienstverlening (8,1) van alle deelnemende gemeenten in 

Nederland.  

 

Ook op de overige onderzochte aspecten behaalde 

Heemstede de hoogste score. 

 

In 2011 won Heemstede de telewerkprijs 



Gemeente Heemstede 
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   Workplace innovation 
 

 

 

 



• Minder regels 

• Tijd- en plaats-onafhankelijk 

• Activiteiten-gerelateerd 

• Samenwerken 

• Eigen verantwoordelijkheid 

• Meer ondernemerschap 
 

Zes principes: 
 

Rabo Unplugged 



Vertrouwen, vrijheid, 
verantwoordelijkheid 

Maakt los wat vast zit 

Minder kosten 

HNW ervaringen 



Ontwikkelingen HNW  

De vraag is fundamenteel veranderd 
 
Van   (2008)      We gaan HNW doen! 
Naar (2012)      Waar kan HNW ons bij helpen? 
 
Bron: Marc Jetten 



Ontwikkelingen HNW  

 Van HNW 1.0 Naar HNW 2.0  

Concept Kantoor Concept Manier van werken 

Cultuur vanuit Competenties Waarden 

Leiderschap Vaardigheden Persoonlijk 
leiderschap 

Medewerkers Kern Competenties Echtheid 

Autonomie Verantwoordelijk Zelf Beslissen 

Focus Intern gericht Extern gericht 

Veranderaanpak Project Permanent proces 

Basishouding Controle Vertrouwen 

Model: Marc Jetten 



Ambitiemodel HNW 

Plaats- en tijd 

onafhankelijk werken 

 

 

Stimuleren van 

Eigen regie 

Bouwen aan een 

Cultuur van vertrouwen  

Bron: Marc Jetten 



Ruimte voor werk 

Voorbeelden  

Het Nieuwe Werken  

Uiterst Productief 

 

Geef vertrouwen en 

je oogst vertrouwen  

 

Bron: Marc Jetten 



HNW verdieping cultuur 

Uiterlijke kenmerken 

Waarden en normen 

Dieperliggende overtuigingen 

Edgar Schein 

HNW 1.0 

HNW 2.0 



Kenmerken HNW ambitiemodel 

• Geeft inzicht gelaagdheid van ambities van HNW 

 

• Er kan op een drietal niveaus gekeken worden naar HNW 

 - vrijheid om te beslissen over werktijden en werkplek 

 - het nemen van eigen regie over het werk 

 - vertrouwen als basishouding naar elkaar en naar klanten 

 

• Maakt het mogelijk om een bewuste keuze te maken voor de 
ambitie die het beste helpt bij de groei 

 

 



HNW 1.0 / bovenstroom 

Flexibel kantoor, Thuiswerken, 

Resultaatafspraken, Verantwoordelijk, 

Smartphones, Papierloos, Toegang tot 

informatie. 



HNW 2.0 / onderstroom 

Vertrouwen, Openheid, Vrijheid, 

Status/hiërarchie, Control/ 

Bureaucratie/regelruimte 

Angst/veiligheid. 



 Het Nieuwe Werken 
Ruimte voor Vertrouwen 

Marc Jetten 06 5757 2429 

www.hetnieuwewerken.nu 

marcjetten@viavalue.nl 

 

http://www.hetnieuwewerken.nu/

