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De Denktank HNW komt periodiek bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de integrale & 
interdisciplinaire benadering van HNW, gerelateerd aan de 3 G’s: Gebouw, Gedrag en Gigabytes. 
Tijdens de bijeenkomst van 18 maart 2013 stond de ’G’ van Gebouw centraal. We waren te gast in 
het onlangs verbouwde provinciehuis van de provincie Noord-Holland, met dank aan Marian 
Raaphorst van de provincie Noord-Holland.  
 
Uw Nieuwe Werken 
In het ochtenddeel stond een presentatie van Erick Wuestman, huisvestingsadviseur/interieur-
architect en eigenaar van het bedrijf VAXA, op het programma om zijn aanpak van invoeren van 
HNW toe te lichten, oftewel ’Uw Nieuwe Werken’ zoals hij het noemde, vanuit de invalshoek 
huisvesting. Zijn term ‘Uw Nieuwe Werken’ bevestigde dat de medewerkers een grote en belangrijke 
rol hebben bij het invoeren van ‘nieuw werken’. Op een bevlogen en inspirerende manier nam hij ons 
aan de hand en leidde ons via metaforen van organisatiekenmerken naar een huisvestingsconcept 
met een aantal handige, schema’s en tools.  Ook introduceerde hij in het kader van Het Nieuwe 
Werken de term ‘circulaire economie’. Op onze website vindt u de presentatie van Erick Wuestman. 
 
Rondleiding 
Na de lunch in het nieuwe ’werk- en eetcafé’ zijn we door een communicatieadviseur van de 
provincie Noord-Holland rondgeleid en werd de integrale aanpak van het ruim twee jaar durende 
verbouwingstraject toegelicht. Medewerkers konden tijdens de verbouwing maandelijks intekenen 
voor rondleidingen om met eigen ogen de voortgang te bekijken. Daarnaast werden er workshops 
gegeven om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe werkwijze (clean desk, flex werken, 
digitaal werken). Met meer dan 5.000 verhuisdozen vertrokken alle medewerkers naar de tijdelijke 
huisvesting om met nul verhuisdozen terug te keren. Door voortdurende communicatie over de 
aanpak, het verloop en de voortgang, is het traject soepel verlopen. 
 
De wereld van de architect 
David Hess van Kraaijenvanger Architecten, die betrokken was bij de verbouwing van het Noord 
Hollandse provinciehuis en op onze uitnodiging kwam spreken, gaf door middel van foto’s en 
tekeningen een beeldende toelichting en een inkijk in de wereld van de architect. Hij lichtte toe dat 
het verbouwingstraject voor de medewerkers ruim twee jaar heeft geduurd, echter voor de provincie 
en het architectenbureau duurt een dergelijk traject al gauw zes jaar; van aanbesteding, 
omwonenden- en inspraakbijeenkomsten en bezwaarprocedures tot aan de oplevering. Als hij als 
architect de vraag krijgt om een ontwerp te maken voor HNW neemt hij de volgende 
uitgangspunten:  
• comfort 
• diversiteit 
• identiteit 
  

http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatieerickwuestman18maart2013.pdf
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Naar aanleiding van een ingebrachte memo van Cees Meijs over de herkenbaarheid voor de 

individuele medewerker in de organisatie, gaf David Hess aan dat herkenbaarheid in een dergelijk 

concept volgens hem niet realiseerbaar is. Als het gaat om clean desk en taakgerichte werkplekken 

uitzoeken, kan er geen ruimte meer zijn voor persoonlijke accenten, zoals het bekende fotolijstje of 

plantje. Wel kan er gekozen worden voor afdelings-’herkenbaarheid‘. In Noord-Holland is op elke 

verdieping een ‘huiskamer’ waar men koffie kan drinken, verjaardagen viert, kaartjes kan ophangen, 

etc. De architect gaf tot slot aan, dat zijn expertise in beeld komt als het programma van eisen door 

de organisatie is opgesteld en vastgesteld. Dat sloot goed aan bij het ochtenddeel waarin door Erick 

Wuestman gesteld werd dat de organisatie de uitgangspunten moet vaststellen, voordat men gaat 

starten met Het Nieuwe Werken: waarom willen we het, wat willen we ermee bereiken en hoe gaan 

we dat bereiken.  

Tot slot 
De conclusie van de bijeenkomst was wederom, dat een integrale aanpak vereist is voor een 
succesvolle invoering van HNW. De bijeenkomst werd afgesloten met positieve reacties; ”een 
leerzame dag”, “boeiend” en “inspirerend” waren steekwoorden. 
 
Voor de volgende bijeenkomst (na de zomer) is besproken dat de ‘G’ van gedrag centraal zal staan en 
is door het A&O-fonds aan de denktank verzocht vast na te denken over de innovatieve 
wensen/behoeften op het vlak van HNW, in het kader van de voorbereidingen voor het nieuwe 
beleidsplan. In de volgende bijeenkomst zullen we deze input verzamelen.  
 
 
 


