ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
WELKOM
Deze routeplanner is bedoeld voor projectleiders of programma-managers
Het Nieuwe Werken (HNW) in de GGZ. Het instrument is ontwikkeld om
hen te ondersteunen bij de invoering van HNW, en om te voorkomen dat
elke GGZ organisatie afzonderlijk het wiel uit moet vinden.
Deze routeplanner kan u helpen om:
• Te verkennen welke doelen u wilt bereiken.
• Te bepalen welke maatregelen daarbij horen.
• Te ontdekken of de visie van HNW u daarbij kan helpen.
• HNW voor te bereiden, in te voeren, te evalueren en te borgen.
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HOE GEBRUIK IK DEZE ROUTEPLANNER?
U kunt op verschillende manieren door deze routeplanner bladeren: u kunt klikken vanuit het
overzicht, bladeren door het menu aan de linkerkant, of de routeplanner van voor tot achter
doorlezen met behulp van de pijltjestoetsen.
HET OVERZICHT
In het overzicht ziet u de route die u kunt volgen voor een succesvolle implementatie van HNW.
Op de route bevinden zich stenen, deze staan voor de verschillende stappen die u kunt nemen om
HNW in te voeren in uw organisatie. U kunt op een van de stenen klikken om direct naar de stap
te gaan en de uitleg te lezen.
Langs de route bevinden zich verschillende hulpmiddelen, zoals een projectplan, voorbeelden van
indicatoren, of een model over HNW. Deze hulpmiddelen zijn terug te vinden in de bijlagen maar u
kunt ze ook direct bekijken door in het overzicht op de iconen te klikken.
DE ROUTEPLANNER ZELF
Iedere fase (Voorbereiden, Uitvoeren, Borgen) bestaat uit een aantal stappen. Iedere stap bestaat
in ieder geval uit een Doel en Activiteiten. Soms zijn de stappen aangevuld met Aandachtspunten,
Voorbeelden of Hulpmiddelen. Klik steeds op de [Lees verder] knop onderaan de pagina om een
stap helemaal te lezen.
Vaak wordt er ook in de tekst zelf doorverwezen naar andere pagina’s in deze routeplanner, of
naar externe links. Dit is aangegeven door een vetgedrukte en onderstreepte link: Voorbeeld.
Vanaf iedere pagina kunt u via de knop rechtsboven terugkeren naar het overzicht. Vanaf een
bijlage kunt u vaak ook terug naar de stap waar u vandaan kwam. Dit kan ook door op de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor ‘Last viewed’.
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Wij wensen u veel plezier met de routeplanner en succes met de implementatie van HNW!
Klik nu hier: [Lees verder] HNW in het kort
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HNW IN HET KORT
HNW is een verzamelbegrip voor de maatschappelijke, technologische en organisatorische
ontwikkelingen gericht op slimmer en effectiever organiseren van het werk. Het is een visie op een
(nieuwe) manier van werken die optimaal aansluit bij de behoefte van de medewerker. Dit zou
moeten leiden tot het creëren van een productieve, duurzame, inspirerende en (team)prestatiebevorderende werkomgeving. Het uitgangspunt van HNW is dat het een verandering in de manier
van werken betreft die positief uitwerkt voor alle betrokkenen: zowel voor de organisatie, als voor
de medewerkers als ook voor de patiënten (en de maatschappij).
Hoewel HNW vaak de associatie oproept van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, blijkt uit
onderzoek dat niet de ICT en huisvesting maar juist de veranderingen in management en cultuur
de belangrijkste aspecten zijn om de gewenste doelstellingen te behalen. De ICT en huisvesting
kunnen gezien worden als belangrijke benodigde randvoorwaarden.
Concepten op gebied van HNW kenmerken zich dan ook door een integrale aanpak op vier
elementen, waarbij de mens altijd centraal staat:
• (ICT) Technologie (o.a. apparatuur om mobiel te kunnen werken)
• Organisatie & Management (o.a. de wijze van aansturing van medewerkers)
• Fysieke Werkomgeving (o.a. de inrichting van gebouwen)
• Cultuur & Mentaliteit (o.a. de manier van werken en kennis delen)
Dit is grafisch weergegeven in het TNO HNW-model.
HNW wordt ingezet als middel om te komen tot bepaalde (strategische en organisatorische)
doelstellingen. Wilt u meer weten over HNW? Lees dan de extra informatie over HNW.
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[Lees verder] Waarom veranderen?
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WAAROM VERANDEREN?
Passende en doelmatige zorg, met een belangrijke rol voor het sociale netwerk en zelfmanagement van patiënten, samenhang en samenwerking ter bevordering van participatie in de
maatschappij, transparantie en keuzevrijheid, technologische innovatie (E-mental health, ICT en
domotica) en kostenreductie. Dit is de ambitie van de GGZ voor de toekomst zoals beschreven in
het Onderhandelaarsresultaat geestelijke gezondheidszorg 2014-2017.
Voor de ene GGZ-aanbieder is dit al de standaard manier van werken. Anderen zullen in de
komende tijd een omslag moeten maken.
HOE ZIET DIE VERANDERING ERUIT?
Om de GGZ toekomstbestendig te maken en kwalitatief goede en doelmatige zorg te blijven
leveren, zullen organisaties moeten inspelen op huidige maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. Organisaties die dit niet doen, zullen te maken krijgen met hoge vastgoedkosten
waar steeds minder inkomsten tegenover staan, zullen door hun concurrenten worden ingehaald
met nieuwe zorgconcepten en digitale ontwikkelingen, en krijgen mogelijk op termijn te maken
met personeelstekorten door vergrijzing en onaantrekkelijk werkgeverschap. Deze voorbeelden
laten zien dat er een noodzaak is om na te denken over toekomstbestendigheid en bestaansrecht.
Een manier om hierop te anticiperen is met Het Nieuwe Werken (HNW). HNW biedt organisaties
de mogelijkheden om de maatschappelijke en economische uitdagingen op korte- en middellange
termijn aan te gaan. Zo biedt HNW de mogelijkheid om de arbeidsproductiviteit te verhogen en zo
meer tijd voor uw patiënten te hebben, en het werkplezier te verhogen. HNW kan bijdragen aan
aantrekkelijk werkgeverschap waardoor het werven van nieuwe medewerkers soepeler verloopt
en er kunnen kosten worden bespaard met efficiëntere huisvesting. Ook kunnen nieuwe
technologieën beter benut worden om slimmer (samen) te werken. Verderop in deze routeplanner
kunt u meer informatie over Het Nieuwe Werken lezen.
[Lees verder] De routeplanner voor de GGZ
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DE ROUTEPLANNER VOOR DE GGZ
Op dit moment zijn enkele GGZ-organisaties met hun medewerkers enthousiast bezig om de
eerste stappen op het HNW-pad te zetten. Hoewel elke organisatie uniek is, zijn er veel
overeenkomsten in doelen en maatregelen.
Het O&O-fonds GGZ ondersteunt GGZ-organisaties bij deze zoektocht naar toekomstbestendige
zorg en de mogelijke veranderingen die gaan optreden. Zij heeft TNO opdracht gegeven deze
routeplanner HNW te ontwikkelen. Deze routeplanner brengt ervaringen, kennis en hulpmiddelen
bij elkaar en biedt GGZ-organisaties een ‘route’ die zij kunnen volgen om tot een succesvolle
verandering in de organisatie te komen. Daarmee wordt het voor GGZ-organisaties eenvoudiger
om de stap te maken en kan men op een doelgerichte manier met HNW aan de slag, zonder zelf
opnieuw het wiel te hoeven uitvinden.
Het doel van deze routeplanner is om GGZ-organisaties inzicht en praktische handvatten te geven:

VOORBEREIDEN

• De urgentie te bepalen voor verandering: Wil en moet mijn organisatie inspelen op
toekomstige ontwikkelingen, en is HNW daarvoor een geschikt middel?
• Doelstellingen te bepalen voor toekomstbestendige zorgverlening: Welke veranderingen
zijn nodig en wat wil ik hiermee bereiken?
• Maatregelen te kiezen om de verandering tot stand te brengen: Met welke HNWmaatregelen kan ik mijn gestelde doelen bereiken?
• De stappen te bepalen om te komen tot verandering: Hoe kom ik tot de gewenste
verandering?

UITVOEREN

• Te bepalen: Waar moet ik op letten bij het doorvoeren van maatregelen?
• HNW te monitoren en evalueren: Hoe bepaal ik of de HNW-maatregelen succes hebben
gehad, en hoe stuur ik bij gedurende de verandering?

BORGEN

• HNW in te bedden in de organisatie als dagelijkse manier van werken

[Lees verder] Wie kan hiermee aan de slag?
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INLEIDING

WIE KAN HIERMEE AAN DE SLAG?

VOORBEREIDEN

De routeplanner is bedoeld voor GGZ-organisaties die zich herkennen in eerder genoemde
uitdagingen. Specifiek kan de routeplanner gebruikt worden door de projectleider of
programmamanager HNW, mocht het komen tot een verandertraject. In de praktijk zien we dat
deze rol vaak belegd is bij de manager HRM / P&O. Ook andere disciplines zoals managers van de
afdelingen Communicatie, Vastgoed / Huisvesting, ICT, ondernemingsraad en leden van het MT
zullen daarbij nauw betrokken worden.

UITVOEREN
BORGEN

Deze routeplanner kan sectorbreed worden gebruikt. De routeplanner biedt handreikingen om
HNW in te voeren met een participatieve rol voor medewerkers. Er wordt rekening gehouden met
de verschillende stadia waarbinnen GGZ-organisaties zich kunnen bevinden. Gebruikers van de
routeplanner kunnen op elk punt ‘instappen’, afhankelijk van waar zij zich in het HNW-proces
bevinden.
De routeplanner is ontwikkeld door Evelien Rijken, Meike Smit, Suzanne Hiemstra-van Mastrigt en
Merle Blok (projectleider) van TNO. TNO heeft voor de totstandkoming van de routeplanner
gebruik gemaakt van haar jarenlange ervaring op het gebied van Het Nieuwe Werken en van
innovatieve projecten in de GGZ op het gebied van bijvoorbeeld patiëntgericht werken,
ambulantisering, domotica en e-health. Hier kunt u meer over deze routeplanner lezen.
[Lees verder] Fase 1: Voorbereiden
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FASE 1. VOORBEREIDEN

VOORBEREIDEN

Dit onderdeel beschrijft 6 voorbereidende stappen die u binnen uw GGZ-organisatie kunt nemen
om te komen tot een toekomstbestendige organisatie middels Het Nieuwe Werken (HNW).
Daarnaast worden goede voorbeelden uit de praktijk genoemd, en zijn tools opgenomen voor
praktische ondersteuning.
Het eindresultaat van deze fase is een goedgekeurd projectplan op basis van een visie op HNW,
een missie, een set van doelstellingen, indicatoren en maatregelen, en een communicatieplan.

1. Projectleider aanstellen
2. Projectteam formeren
3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden

UITVOEREN
BORGEN
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[Lees verder] Stap 1. HNW-projectleider aanstellen
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STAP 1. HNW PROJECTLEIDER AANSTELLEN
Doel van deze stap
Iemand aanstellen die het interne project begeleidt.

VOORBEREIDEN
1. Projectleider aanstellen
2. Projectteam formeren
3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden

UITVOEREN
BORGEN
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Activiteiten
Een verandertraject als HNW begint met het aanstellen van een projectleider of programmamanager. Deze persoon draagt verantwoordelijkheid voor het verkennen van de geschiktheid van
HNW voor de organisatie. Als hieruit blijkt dat de organisatie verder aan de slag wil met HNW moet
ook iemand beschikbaar zijn om het implementatieproces te begeleiden. Idealiter is dit dezelfde
projectleider, die dan inmiddels veel kennis heeft opgedaan.
Deze stap klinkt heel logisch. Toch blijkt uit de praktijk dat er soms onduidelijkheid bestaat over
rol van de projectleider HNW. Zorg ervoor dat verwachtingen over de tijdsinvesteringen, het
budget, het mandaat, de globale planning en het te leveren resultaat op voorhand duidelijk zijn.
Een goede start is immers het halve werk. Een projectleider dient goed geïnformeerd te zijn over
het bedrijfsproces en moet voldoende tijd hebben om het project te leiden. Ook de goedkeuring
van het bestuur is een zeer belangrijke voorwaarde. Het zal per organisatie verschillen hoe sterk
het bestuur HNW al vooraf afbakent en hoeveel vrijheid de projectleider krijgt voor het geven van
eigen invulling aan HNW project.
[Lees verder] Taken van de projectleider
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STAP 1. HNW PROJECTLEIDER AANSTELLEN

UITVOEREN

Taken van de projectleider
De taken van de projectleider zijn:
• Optreden als opdrachtnemer, resultaatafspraken maken met opdrachtgever.
• Projectplan opstellen, dit uitvoeren en de voortgang bewaken, en dit afstemmen met de
opdrachtgever.
• Mandaat en budget regelen voor de uitvoering van het projectplan en zorgen voor een goede
planning en inzet van personeel.
• HNW gedachtegoed vertalen naar de eigen organisatie.
• Signaleren van factoren die bedreigend zijn voor de continuïteit en/of de kwaliteit van het
project en actie ondernemen ter voorkoming en beheersing van deze risico’s.
• Kwaliteit van het proces en het product bewaken binnen het projectteam.
• Op de hoogte zijn van ontwikkelingen en hiervan gebruikmaken bij het zoeken naar innovatieve
oplossingen.
• Organisatiebreed draagvlak creëren voor HNW (bijv. door hoge participatiegraad te realiseren),
wensen en behoeften uitvragen in alle lagen van de organisatie: van medewerkers tot bestuur.
• Verantwoordelijk voor de communicatie: de juiste personen op het juiste moment informeren.

BORGEN

Een competentieprofiel voor de HNW-projectleider is opgenomen in de bijlagen. Uit ervaring
blijkt dat een projectleider al snel gemiddeld twee dagen per week bezig is met dit onderwerp,
afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

VOORBEREIDEN
1. Projectleider aanstellen
2. Projectteam formeren
3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden
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Aandachtspunt
• Het project dient een formele status te hebben waarbij vooraf de relatie met
andere projecten helder gemaakt is.
[Lees verder] Stap 2. HNW projectteam formeren
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STAP 2. HNW PROJECTTEAM FORMEREN
Doel van deze stap
Een HNW projectteam en organisatiestructuur opzetten.

VOORBEREIDEN
1. Projectleider aanstellen
2. Projectteam formeren
3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden

UITVOEREN
BORGEN
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Activiteiten
Als projectleider redt u het niet alleen. Op de vraag of HNW iets voor de organisatie kan opleveren
zullen mensen in de organisatie allerlei verschillende antwoorden geven. Die verschillende
perspectieven zijn erg nuttig om een weloverwogen beslissing te nemen. Daarom stelt u als
projectleider een groep samen van verschillende medewerkers die gaan meedenken over HNW.
Om te bepalen welke belangrijke betrokkenen vertegenwoordigd moeten zijn in het HNW
projectgroep kunt u het voorbeeld lezen van een multidisciplinaire projectgroep. De taak van
deze groep is om gezamenlijk een visie op HNW te ontwikkelen en te komen tot een set van
doelstellingen en maatregelen.
Afhankelijk van een aantal factoren zoals de omvang van het project, de grootte van de
organisatie, het mandaat dat aanwezig is en het organisatieniveau waarop het project belegd is,
bepaalt u welke organisatiestructuur u nodig hebt voor HNW. In de praktijk zien we dat er vaak
gewerkt wordt met een stuurgroep en een aantal onderliggende werkgroepen. Een stuurgroep zet
de grote lijnen uit, doet voorbereiding en levert input waarmee de werkgroepen de praktische
invulling kunnen verzorgen. De stuurgroep werkt samen met werkgroepen die zich in veel gevallen
specifiek richten op de gevolgen van HNW op de mens, proces, organisatie, faciliteiten en
communicatie. De werkgroepen adviseren de stuurgroep over een afgebakend onderdeel. In
sommige organisaties wordt er gewerkt met aanvullende werkgroepen zoals een klankbordgroep
of regiegroep die adviezen of kaders opstelt. Een projectgroep is de meest generieke term. In
kleine organisaties ziet men vaak een samensmelting van stuurgroep en werkgroep.
[Lees verder] Aandachtspunten
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STAP 2. HNW PROJECTTEAM FORMEREN
Aandachtspunten
• Om een multidisciplinaire projectgroep samen te stellen en bij elkaar te laten
komen zal de projectleider mandaat nodig hebben van het bestuur om hiermee
aan de slag te gaan. Het blijkt in de praktijk waardevol om ook iemand uit het
bestuur te laten plaatsnemen in deze groep.
• Veel organisaties kiezen voor een project- of programma-aanpak, maar het is
natuurlijk ook goed mogelijk om HNW niet als een project te beschouwen maar
als een verandertraject. Of om al voor een nieuwe organisatievorm te kiezen die
past bij de HNW-filosofie.
• Bij organisaties die met HNW aan de slag gaan blijven de werkprocessen en
organisatiestructuren vaak intact. HNW grijpt in op de organisatie van werk,
maar verandert niet het werk en de werkprocessen zelf. Als dit wel het geval is
binnen uw project, dan komt er mogelijk veel meer bij kijken dan in deze
routeplanner beschreven staat.

[Lees verder] Stap 3. HNW visie bepalen
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STAP 3. HNW VISIE BEPALEN
Doel van deze stap
Een visie en missie op HNW bepalen die passen binnen de organisatie.

VOORBEREIDEN
1. Projectleider aanstellen
2. Projectteam formeren
3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden

UITVOEREN
BORGEN
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Activiteiten
HNW is een middel en geen doel op zich. Een organisatie die aan de slag wil met HNW zonder te
weten waarom en welke doelen daarmee te bereiken heeft weinig kans van slagen. Een
projectleider dient goed duidelijk te krijgen wat de beweegredenen zijn van het bestuur om over te
gaan op HNW. Ook als HNW met name is ingegeven door de werkvloer blijft het de moeite waard
om goed te verkennen waarom HNW gewenst is en wat men verwacht dat HNW zal brengen of
opleveren. Als dit helder is gaat de projectgroep onder leiding van de projectleider aanvullend
nadenken over waarom de organisatie met HNW aan de slag zou willen. Zijn alle belangrijke
urgenties tot verandering geïnventariseerd? Is er helder wat de waarde is die de organisatie wil
bieden en ondersteunt HNW deze ambitie? Deze eerste stap komt misschien vreemd op u over,
want de beslissing voor HNW is toch al genomen? Toch is het zeer belangrijk om nadrukkelijk bij
deze vragen stil te staan en een complete inventarisatie uit te voeren om goed en volledig te
kunnen legitimeren waarom u en uw organisatie met HNW aan de slag gaan. Als het niet helder is
voor welk probleem HNW een oplossing zal moeten bieden zal het ook nooit tot een succes
komen. Pas later (in stap 5 van deze routeplanner) komen zaken aan de orde als de reikwijdte van
HNW en het formuleren van maatregelen om de gestelde doelstellingen te behalen.
[Lees verder]
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STAP 3. HNW VISIE BEPALEN
Activiteiten (Vervolg)
De projectleider informeert de multidisciplinaire projectgroep over het doel van het traject en
organiseert, mede namens het bestuur, een eerste bijeenkomst. In die bijeenkomst doet u het
volgende:
• De leden van de projectgroep maken kennis met elkaar en vertellen over hun verwachtingen
ten aanzien van HNW.
• De projectleider informeert de projectgroep over wat HNW is. De projectleider zal zich dus
moeten inlezen in het onderwerp. Gebruik bijvoorbeeld de extra informatie over HNW uit deze
routeplanner. Hiervoor kan eventueel ook een externe expert en procesbegeleider worden
ingezet. Het voordeel is dat ‘vreemde ogen dwingen’. Een externe procesbegeleider kan
kritische vragen stellen, mensen aan het denken zetten en de brainstorm over nieuwe ideeën
op gang brengen.
• De projectgroep denkt gezamenlijk na over de vragen: Wat is het bestaansrecht van onze
organisatie (en welke missie hebben we)? Welke urgentie tot veranderen zien we?
De projectleider kan hiervoor de eerste voorzet doen door te schetsen wat algemene
ontwikkelingen zijn die een andere koers van de organisatie vragen. U kunt ook gebruik maken
van creatieve werkvormen, zoals de Gouden Cirkel en Wat als… we niets doen, voor het
bepalen van uw bestaansrecht en de urgentie voor verandering.
In de praktijk blijkt dat zo’n bijeenkomst al gauw twee uur duurt.
[Lees verder] Aandachtspunten
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STAP 3. HNW VISIE BEPALEN
Aandachtspunten
• Om te komen tot een integrale visie met draagvlak tot verandering dient de visie
en doelstelling van de organisatie goed aan te sluiten op de visie van de
medewerkers. U kunt dan ook het beste al vroeg in het traject de medewerkers
betrekken bij de ontwikkeling van een visie. Dit doet u bijvoorbeeld door
afgevaardigden zitting te laten nemen in de bijeenkomsten van de projectgroep
(bijvoorbeeld in de vorm van een gebruikersgroep) en door de ondernemingsraad
actief te betrekken.
• Bezuinigingsurgentie is geen vruchtbare basis voor HNW. Voor het invoeren van
HNW zijn investeringen nodig. Bovendien moet een organisatie echt willen
veranderen om succesvol te zijn. HNW gaat uit van een win-winsituatie waarbij
zowel de organisatie als de patiënt en de medewerker de voordelen zien van
veranderen. Draait uw verandering alleen om bezuinigingen? Dan adviseren wij
om de term HNW niet te gebruiken.

[Lees verder] Nog een aandachtspunt
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STAP 3. HNW VISIE BEPALEN
Aandachtspunten
• HNW is een paraplubegrip, waardoor mensen in de praktijk totaal verschillende
voorstellingen hebben van wat HNW inhoudt: van thuiswerken tot een hele nieuwe
manier van samenwerken. Sta stil bij hoe de projectgroep over HNW denkt. Vaak
komen er meer aspecten bij kijken dan men denkt, bijvoorbeeld op het gebied van
cultuur en management. Voorkom dat u en uw projectleden een onjuist beeld van
HNW krijgen. Veel koplopers en adviesbureaus bieden HNW-rondleidingen aan. U
neemt dan een kijkje bij een organisatie die de overstap al gemaakt heeft. Dit kan
zeer interessant zijn, maar bedenk drie dingen goed als u dit doet:
> Maatwerk is één van de bepalende factoren voor het succes van HNW in uw
organisatie. Kopieer dus nooit HNW-concepten van een ander. Het HNWconcept dat u nodig heeft voor uw organisatie wordt namelijk bepaald door
uw visie, strategie en de bedrijfscultuur, en die zijn als het goed is uniek.
Formuleer doelstellingen, vóórdat u inspiratie gaat opdoen. Maatregelen
kunnen anders door kopieerdrang een doel op zich worden.
> De belangrijkste HNW-maatregelen ziet u niet. De nieuwe huisvesting en de
nieuwe ICT springen vaak erg in het oog tijdens een bezoek. De (minder
zichtbare) cultuurverandering en gedragsverandering die heeft plaats
gevonden is echter veel bepalender voor het succes van HNW (TNO, 2012).
> Managen van verwachtingen. Is er al bekend wat uw budgetruimte is en wat
de ambitie van de organisatie t.a.v. HNW is? Sommige organisaties die hun
deuren voor u openen hebben geen sluitende business case.
Om deze redenen adviseren we pas in een later stadium een bezoek af te leggen.
[Lees verder] Voorbeelden

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
1. Projectleider aanstellen
2. Projectteam formeren
3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden

UITVOEREN

Terug naar
overzicht 

STAP 3. HNW VISIE BEPALEN
Voorbeelden
De pilotorganisaties voor deze routeplanner benoemden verschillende redenen om te willen
veranderen:
• Aanstaande veranderingen in huisvesting, zoals geplande nieuwbouw, samenvoegen van
locaties of afstoten van gebouwen. Hoe kan de organisatie dit efficiënt inrichten en een
nieuwe manier van werken introduceren?
• Meer focus op flexibilisering en ambulantisering om aan te kunnen sluiten op de
behoefte van patiënten. Hoe kan de organisatie de inrichting van zorg en gebouw hierop
aansluiten?
• Efficiënt werken om de bedrijfsvoering en concurrentiepositie gezond te houden. Zowel
voor patiënten (goede zorgaanbieder) als voor medewerkers (aantrekkelijke werkgever).
• Meegaan met de tijd en de veranderende maatschappij, met het zorgaanbod zoveel
mogelijk aansluiten bij ‘nieuwe’ behoeften van mensen, zoals flexibiliteit en technische
mogelijkheden.
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STAP 4. DOELSTELLINGEN BEPALEN
Doel van deze stap
Bepalen van de doelen die de organisatie met HNW wil bereiken.

VOORBEREIDEN
1. Projectleider aanstellen
2. Projectteam formeren
3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden

UITVOEREN
BORGEN

Activiteiten
Als de projectgroep ideeën heeft gevormd over óf de organisatie zou moeten veranderen en
waarom, dan is de volgende stap om na te denken over welke doelen u wil bereiken met die
verandering. De doelen die een organisatie wil bereiken bepalen namelijk ook de maatregelen die
moeten worden genomen. Zo voorkomt u dat maatregelen worden genomen die niet leiden tot wat
u eigenlijk nastreeft. Als uw organisatie het doel heeft om de werk/privé-balans voor
medewerkers te verhogen, dan kan het logisch zijn dat u maatregelen treft die ‘thuiswerken’
mogelijk gaan maken. Als u echter het doel heeft om de kennisdeling binnen de organisatie te
verhogen dan past een maatregel als ‘thuiswerken’ wellicht veel minder bij uw doel.
De projectgroep brainstormt in een bijeenkomst over doelstellingen van HNW. Uitgangspunt zijn
de kernwaarden van de organisatie. De projectleider verzamelt doelstellingen voor de patiënt, de
medewerker en de organisatie. Idealiter worden de doelstellingen meteen SMART opgesteld.
De brainstorm zal een grote hoeveelheid doelstellingen opleveren. De volgende stap is dan om te
prioriteren. Het is aan de organisatie om te bepalen wie dit doet en op basis waarvan keuzes
gemaakt worden. De projectleider kan bijvoorbeeld de resultaten van de urgentiebepaling en
brainstorm van doelstellingen voorleggen aan het bestuur. Of de projectgroep kan zelf een
prioritering aanbrengen en bijvoorbeeld een top 3 kiezen.
[Lees verder] Aandachtspunten en voorbeelden
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STAP 4. DOELSTELLINGEN BEPALEN
Aandachtspunten
• Doelstellingen die niet SMART zijn kunnen onduidelijkheid oproepen, waarbij de
schijn kan ontstaan dat er over de doelstelling overeenstemming is. Om te
voorkomen dat deze discussies in een later stadium toch nog gaan ontstaan
kunt u de doelstellingen SMART maken en met enige regelmaat toetsen of
doelstellingen behaald zijn.

3. HNW visie bepalen
4. Doelstellingen bepalen
5. Maatregelen bepalen
6. Projectplan afronden
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Voorbeelden
De pilotorganisaties brainstormden over doelstellingen voor zowel de patiënt, de
medewerker als de organisatie. Hun ideeën zijn samengevoegd tot de volgende
voorbeelddoelstellingen:
• Doelstellingen voor patiënten
> Aansluiten bij de behoefte van patiënten (ervaren dichtbij, goed bereikbaar,
beschikbaar en toegankelijk, gastvrij, juiste informatie, goede kwaliteit van
contact, flexibel, transparant).
> Behandelaren zien een patiënt in zijn of haar eigen context.
> Patiënten hebben eigen regie: de mogelijkheid om zelf te sturen op hun
behandeling. Ze worden ondersteund in zelfmanagement.

[Lees verder]
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STAP 4. DOELSTELLINGEN BEPALEN
Voorbeelden (Vervolg)
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• Doelstellingen voor medewerkers
> Medewerkers hebben eigen regie in het flexibel indelen van privétijd en werktijd
(mits inpasbaar in patiëntenzorg).
> Medewerkers hebben autonomie om te bepalen hoe en wanneer zij zorg bieden.
Die zorg is gericht op participatie en eigen regie door de patiënt en op het zien
van de patiënt in diens bredere context.
> Medewerkers zijn tevreden met hun werk (geleverde zorgkwaliteit, flexibiliteit,
beschikbare van kennis, bereikbaarheid van collega’s, vertrouwen).
> Medewerkers hebben plezier in hun werk, zijn bevlogen en creatief. Ze zijn
tevreden op items die ze zelf belangrijk vinden.
• Doelstellingen voor de organisatie
> Een mix van flexibele en stabiele contracten.
> Aantrekkelijk werkgever- en werknemerschap.
> Hogere productiviteit door autonomie bij medewerkers (bijvoorbeeld zelf doelen
stellen waarop zij beoordeeld worden) en meer patiëntgebonden tijd.
> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
> Lagere kosten voor huisvesting.
> Goede samenwerking en kennisdeling tussen collega’s onderling en met andere
disciplines en verwijzers.

BIJLAGEN
[Lees verder] Voorbeelden
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STAP 4. DOELSTELLINGEN BEPALEN
Voorbeelden
Ook hebben de pilotorganisaties nagedacht over mogelijke indicatoren en bijbehorende
databronnen die in de organisatie al aanwezig zijn, om te meten of doelstellingen gehaald
zijn. Een indicator is een meetbaar element (meestal een getal, percentage of ratio) van
zorgverlening, dat een signalerende functie heeft met betrekking tot de kwaliteit van de
betreffende zorg(verlener). Voorbeelden van indicatoren zijn opgenomen in de bijlagen.
Deze indicatoren geven u niet onomstotelijk bewijs dat gevonden effect(en) ook
daadwerkelijk met HNW bereikt zijn. Om dat te kunnen meten en monitoren heeft u een
betere onderzoeksmethodiek nodig (o.a. door te werken met een controlegroep). Deze
indicatoren geven u echter wel verhoogd inzicht in de effecten van HNW. U kunt ook
procesindicatoren of structuurindicatoren gebruiken. Procesindicatoren geven informatie
over bijvoorbeeld het volgen van een zorg-pad of behandeling, terwijl structuurindicatoren
informatie geven over de organisatie en omstandigheden.
Meer informatie over het bepalen van valide, betrouwbare en meetbare indicatoren vindt u
via de website van het CBO (link opent in nieuw venster). Voor meer informatie over het
meetbaar maken van HNW-effecten kijkt u op de website van TNO.
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[Lees verder] Stap 5. Maatregelen bepalen
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STAP 5. MAATREGELEN BEPALEN
Doel van deze stap
Het bedenken van maatregelen waarmee de gestelde doelen bereikt kunnen worden.
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Activiteiten
Na het formuleren van de doelstellingen die de organisatie wil bereiken met HNW, is het tijd om
maatregelen te bedenken. Zo neemt u maatregelen die ook echt bijdragen aan gewenste doelen.
Deze aanpak helpt ook om HNW te presenteren met een gedegen visie (in plaats van alleen als
een bezuinigingsmaatregel). De projectleider organiseert opnieuw een bijeenkomst met de
projectgroep om te brainstormen over HNW-maatregelen. Een handige werkvorm voor een
brainstormsessie is de carrousel methode. De projectleider kan daarnaast gebruik maken van
het TNO HNW-model. Hierin staan vier gebieden waarop een organisatie maatregelen kan nemen:
fysieke werkomgeving, (ICT) technologie, organisatie & management, en cultuur & mentaliteit.
De projectgroep stelt een kader op voor maatregelen. Binnen dat kader krijgen afdelingen ruimte
om flexibel invulling te geven aan HNW. Niet iedere medewerker heeft namelijk dezelfde
behoeften en dat betekent dat maatregelen nooit voor iedereen in de organisatie exact hetzelfde
zijn. Een maatregel is dus nooit: medewerkers werken een dag in de week thuis, maar wel:
medewerkers hebben de mogelijkheid om een dag in de week thuis te werken. Het kader geeft
aan dat thuiswerken mag; een medewerker bepaalt zelf in dialoog met zijn/haar leidinggevende
en collega’s in welke mate hij/zij daar gebruik van gaat maken.
Organisaties die HNW al succesvol hebben toegepast, kunnen inspiratie voor maatregelen bieden.
Een rondleiding door een inspirerend gebouw in combinatie met uitleg over de visie die
daarachter zit, kan de creativiteit stimuleren en duidelijk maken hoeveel er mogelijk is (met meer
of minder middelen). Behalve de pilotorganisaties Parnassia Groep, GGZ Noord-Holland Noord, en
PGGM, zijn er natuurlijk meer goede voorbeelden binnen en buiten de GGZ.
[Lees verder] Aandachtspunten
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STAP 5. MAATREGELEN BEPALEN
Aandachtspunten
• ICT is er vaak op gericht om bedrijfsprocessen te controleren en te sturen. De
medewerker moet zich dan schikken in het systeem. In de visie van HNW werkt
het andersom: ICT ondersteunt de medewerker. Dat betekent bijvoorbeeld dat
zoveel mogelijk processen automatisch gaan en de registratiedruk vermindert,
dat medewerkers getraind worden om op deze manier te werken, en dat
apparatuur gebruiksvriendelijk is (Nyfer, 2012).
• Sommige maatregelen zijn snel te realiseren of leveren snel zichtbaar voordeel
op (zogenaamd ‘laaghangend fruit’ of quick wins). Andere maatregelen zijn meer
langetermijninvesteringen. Het is goed om een mix te kiezen en te beginnen met
maatregelen die snel voordeel opleveren, zodat er direct resultaat te zien is van
HNW. Medewerkers zullen eerder bereid zijn gedrag te veranderen wanneer zij
resultaat zien.
• Denk eraan dat sommige maatregelen ook om aanpassingen in beleid en
regelgeving vragen. Bepaalde maatregelen zullen door HR meegenomen moeten
worden. Arbeidsvoorwaarden kunnen namelijk onder druk komen te staan.
Bepaal hoe u als organisatie omgaat met (thuis) overwerken, veilig en gezond
thuiswerken, reiskosten, werk/privé-balans, et cetera. U kunt hier links vinden
naar meer informatie over Arbowetgeving en Risico Inventarisatie. Een valkuil
van HNW kan zijn dat mensen het gevoel hebben altijd en overal bereikbaar te
moeten zijn, of thuis productiever (en langer) te moeten werken. Communicatie
over verwachtingen die u heeft van medewerkers is dan ook essentieel.
[Lees verder] Voorbeelden
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STAP 5. MAATREGELEN BEPALEN
Voorbeelden
De pilotorganisaties voor deze routeplanner hebben nagedacht over mogelijke maatregelen
om hun doelstellingen te behalen. Hieronder staan voorbeelden die zij genoemd hebben,
aangevuld met ervaringen van TNO. U kunt ook de uitgebreidere voorbeelden van
maatregelen en tips bij invoeren raadplegen of het TNO HNW-model.
(ICT) TECHNOLOGIE
●
●
●
●
●

Flexwerken
eHealth
Intranet
Digitale roosterplanning
ICT-training

FYSIEKE WERKOMGEVING
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●
●
●
●
●
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●
●

Activiteit-gerelateerd werken
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
De klant is koning
Gezond aan het werk
Flexwerken
Efficiënter met ruimte omgaan
Efficiënter overleggen en vergaderen

MANAGEMENT & ORGANISATIE
Teamtargets ●
Zelfroosteren ●
Zelfsturing ●

MENTALITEIT & CULTUUR
Werksessie HNW gedragsafspraken ●
Sturing op resultaat ●
De patiënt aan het roer ●
De klant is koning ●
Werkplekgebruik ●
Training voor leidinggevenden ●

Er is nog weinig onderzoek uitgevoerd naar de daadwerkelijke effecten van HNWmaatregelen op zaken als arbeidsproductiviteit en vitaliteit. De gegevens die bekend zijn
delen we met u in een kort overzicht van feiten en cijfers over HNW.
[Lees verder] Stap 6. Projectplan afronden
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STAP 6. PROJECTPLAN AFRONDEN
Doel van deze stap
Een projectplan opstellen en toetsen.
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Activiteiten
Om te zorgen dat het niet blijft bij mooie ideeën, maar HNW écht een plek krijgt in de organisatie,
stelt de projectleider een projectplan op. Dit helpt om te zien wie wanneer betrokken moet
worden, en in welke volgorde activiteiten moeten worden uitgevoerd. Een goed projectplan begint
met een heldere projectdefinitie. Ook een communicatieplan is daarbij belangrijk. Goed
geïnformeerde medewerkers begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren, waardoor draagvlak
ontstaat.
De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van een projectplan en een
communicatieplan voor zowel interne als externe communicatie. Voor de inhoud betrekt de
projectleider alle relevante mensen in de organisatie, in het bijzonder de mensen uit de
projectgroep. Is iemand anders dan de projectleider verantwoordelijk voor de communicatie
rondom HNW, bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van afdeling communicatie in de projectgroep?
Dan schrijft die het communicatieplan. Daarin wordt opgenomen wanneer u naar wie in de
organisatie communiceert over de urgentie, doelstellingen, kaders en randvoorwaarden van HNW.
Een projectplan is pas een werkbaar document als het niet alleen beschrijft wat er gaat gebeuren,
maar daarvoor ook draagvlak is in de organisatie en het is goedgekeurd door het Bestuur. Ook
betrokkenheid van de OR is van belang.
[Lees verder]
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STAP 6. PROJECTPLAN AFRONDEN
Activiteiten (Vervolg)
Door het projectplan en communicatieplan voor te leggen aan allerlei betrokkenen, geeft u
mensen de kans om input te geven. Enerzijds is dat belangrijk omdat u daarmee input krijgt van
allerlei experts. Anderzijds ontstaat er meer draagvlak voor de verandering als mensen in een
vroeg stadium input hebben gegeven. Doelen van een feedbackronde zijn daarom alle juiste
informatie verzamelen en draagvlak creëren. Dit kunnen alle mensen in de projectgroep zijn met
een afvaardiging van cliënten, medewerkers en het bestuur. Benader medewerkers op een
positieve manier, met aandacht voor goede resultaten en denken in kansen. Zo stimuleert u dat
medewerkers dit ook doen.
U vraagt feedback zoveel mogelijk terug in de vorm van concrete suggesties.
Na de feedbackronde past u (zo nodig in overleg met de projectgroep) de plannen aan. De laatste
stap van de voorbereiding is om de plannen (schriftelijk of in een presentatie) voor te leggen aan
het bestuur voor goedkeuring om daadwerkelijk aan de slag te gaan met HNW.

UITVOEREN
[Lees verder] Aandachtspunten
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STAP 6. PROJECTPLAN AFRONDEN
Aandachtspunten
• U bent wellicht al eerder in het project begonnen met het schrijven van het
projectplan. Een HNW-project is echter in de voorbereidingsfase nog erg vaag en
vaak is het nog onduidelijk welk concreet resultaat aan het eind zal worden
opgeleverd, laat staan dat er iets zinvols gezegd kan worden over kosten of
doorlooptijd. Pas aan het eind van deze voorbereidingsfase kristalliseert het
project zich enigszins uit. Dan kan er ook een zinvol projectplan worden gemaakt.
• We noemen hier een projectplan, terwijl vaak naar voren komt dat HNW geen
project is, maar een continu verandertraject. Toch is het belangrijk om per fase
te bepalen hoe u hier vorm en inhoud aan gaat geven en welke activiteiten u
gaat ondernemen. Houd er rekening mee dat HNW nooit ‘af’ is. En stel uw plan
tussentijds bij als u merkt dat dit nodig is (natuurlijk altijd in overleg met de
belangrijke betrokkenen).
• In het projectplan worden de verschillende thema’s van HNW geïntegreerd. Het is
niet de bedoeling dat managers voor verschillende thema’s hun eigen plan
schrijven en die parallel uitvoeren. De managers van huisvesting, ICT, zorg, etc.
gaan juist met elkaar om de tafel zitten om tot een integraal plan te komen.

[Lees verder] Meer aandachtspunten
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STAP 6. PROJECTPLAN AFRONDEN
Aandachtspunten
• Onderdeel van het projectplan is ook een begroting voor de uitvoering ervan. De
projectleider wordt geadviseerd een business case op te nemen: een overzicht
van de verwachte kosten en besparingen. Probeer die zo realistisch mogelijk in
te schatten. Houd rekening met baten van zachtere factoren (bijvoorbeeld
kwaliteitseffecten) en de periode die het de organisatie kost om te wennen aan
de nieuwe werkwijze. Houd ook rekening met diversiteit: niet iedere medewerker
heeft hetzelfde nodig en zal op dezelfde manier baat hebben bij HNW. Een
voorbeeld van de opzet van een business case in acht stappen is bijgevoegd en
wordt hier alvast kort toegelicht:
> Om af te bakenen wat wel en wat niet onder HNW valt beschrijft u eerst
de oude (huidige) en nieuwe (verwachte) situatie en de verschillen.
> U stelt vast welke kosten en baten (uitkomstmaten) u in kaart wilt
brengen.
> Dan doet u een startmeting (huidige situatie) en een inschatting van de
effecten van HNW (virtuele meting) en bepaalt u de verschillen.
> U kunt ook na invoering van HNW een daadwerkelijke effectmeting doen.
> Het schatten van haalbaarheid en risico’s is een onderdeel van een
business case.
Meer informatie over het maken van een business case leest u hier.
[Lees verder] Afsluiting fase 1
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AFSLUITING FASE 1
Als u een goedgekeurd en compleet projectplan heeft waar relevante mensen binnen de
organisatie achter staan, bent u klaar om verder te gaan naar de volgende fase: Uitvoeren van
HNW. Eventueel kunt u de checklist gebruiken om te bepalen of u klaar bent voor de tweede fase.
[Lees verder] Fase 2. Uitvoeren
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INLEIDING

FASE 2. UITVOEREN

VOORBEREIDEN

Als vervolg op de voorbereidende fase, beschrijft deze fase vijf stappen die u kunt nemen om te
komen tot een toekomstbestendige GGZ-organisatie middels HNW. De routeplanner geeft goede
voorbeelden uit de praktijk en ondersteunende tools. De routeplanner beschrijft het invoeren van
HNW op een pilotlocatie. U kunt dit hoofdstuk ook gebruiken na de pilotfase voor een bredere
invoering in uw organisatie.
Het eindresultaat van deze fase is een uitgevoerde pilot HNW.

UITVOEREN

[Lees verder] Stap 1. Terugkijken

1. Terugkijken
2. Pilotlocatie bepalen
3. Behoeften peilen
4. Uitvoeren op pilotlocatie
5. Pilot evalueren
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STAP 1. TERUGKIJKEN
Doel van deze stap
Bepalen of alle benodigde voorbereidingen zijn gedaan.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
1. Terugkijken

Activiteiten
Voordat uw organisatie met HNW aan de slag gaat, bepaalt u of alle benodigde voorbereidingen
zijn gedaan. Zijn de plannen nog up-to-date en hebben mensen de goede verwachtingen? Zijn alle
betrokkenen op de hoogte? Is er toestemming en budget om met de uitvoering aan de slag te
gaan? Zijn er belangrijke bezwaren tegen HNW die eerst aandacht verdienen? Om na te gaan of
alle voorbereidingen zijn gedaan kunt u fase 1 van deze routeplanner (nog een keer) doorlopen en
de checklist gebruiken.

2. Pilotlocatie bepalen
3. Behoeften peilen
4. Uitvoeren op pilotlocatie
5. Pilot evalueren
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[Lees verder] Stap 2. Pilotlocatie bepalen

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN
1. Terugkijken
2. Pilotlocatie bepalen
3. Behoeften peilen
4. Uitvoeren op pilotlocatie
5. Pilot evalueren

STAP 2. PILOTLOCATIE BEPALEN
Doel van deze stap
Het selecteren van een omgeving waarin de visie en maatregelen van HNW op kleine schaal
uitgeprobeerd en getest kunnen worden.
Activiteiten
Tot nu toe heeft de projectgroep samen met andere betrokkenen nagedacht over hoe HNW de
organisatie zou kunnen helpen veranderen. De volgende stap is om te kijken hoe dat in de praktijk
uitpakt. Start eerst met een pilot op kleine schaal om te kijken hoe de invoering van HNW verloopt
en wat de resultaten daarvan zijn. Gebruik eventueel de extra informatie over pilots uit de
bijlage. De projectleider legt de keuze voor de pilotlocatie voor aan het bestuur. U kunt hiervoor de
eisen waar een pilotlocatie aan moet voldoen gebruiken. Aanvullend heeft u misschien nog
andere eisen. Bij het kiezen van een pilotlocatie hoort ook het aanstellen van een projectleider die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pilot. Dit kan de projectleider HNW vanuit de
organisatie zijn, maar vaak werkt het goed als een operationeel manager verantwoordelijk is voor
de uitvoering op de eigen afdeling. Die weet wat er speelt op een afdeling en kan snel stappen
ondernemen. De overkoepelende projectleider HNW blijft uiteraard nauw betrokken.
[Lees verder] Stap 2. Pilotlocatie bepalen
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STAP 2. PILOTLOCATIE BEPALEN
Aandachtspunten
• Het woord ‘pilot’ kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In deze
routeplanner bedoelen wij: een omgeving waarin de visie en de maatregelen van
HNW en de implementatiestrategie worden getoetst. Met de ervaringen op een
pilotlocatie kunnen de plannen worden bijgesteld. Een pilotlocatie is dus niet de
eerste locatie in een gefaseerde uitrol die niet teruggedraaid of bijgesteld kan
worden. Het is juist een plek om te leren en zaken bij te stellen die in de praktijk
anders uitpakken dan verwacht. Houd er rekening mee dat bijvoorbeeld een
verbouwing in de praktijk moeilijk teruggedraaid kan worden. Heldere
communicatie over wat wel en niet bij de pilot hoort is daarom vereist.
• Voor het doen van een pilot-test kan men verschillende dwarsdoorsnedes van de
organisatie gebruiken, bijvoorbeeld het selecteren van een afdeling, een
functiegroep, of een bepaalde etage of locatie. Ervaring in de GGZ leert dat de
invoering van HNW bij de staf en ondersteunende diensten relatief eenvoudig, en
met positieve resultaten, in te voeren is.

[Lees verder] Stap 3. Behoeften peilen
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STAP 3. BEHOEFTEN PEILEN
Doel van deze stap
Het achterhalen van de behoeften van patiënten en medewerkers op de pilotlocatie.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
1. Terugkijken
2. Pilotlocatie bepalen
3. Behoeften peilen
4. Uitvoeren op pilotlocatie
5. Pilot evalueren

BORGEN

Activiteiten
U gaat de generieke kaders vertalen naar concrete interventies gerelateerd aan behoeften van
patiënten en medewerkers. De projectgroep heeft generieke maatregelen geformuleerd die ervoor
moeten zorgen dat de doelstellingen voor HNW bereikt worden. Nu gaat u een aantal van die
maatregelen daadwerkelijk op een pilotafdeling invoeren. De patiënten en medewerkers op deze
locatie hebben specifieke behoeften. Misschien vraagt dat andere maatregelen dan bedacht.
Iedere locatie heeft namelijk specifieke maatregelen op maat nodig. Deze moeten passen in de
visie van de organisatie en moeten leiden tot de gestelde doelen. Het is daarom erg nuttig om de
behoeften van patiënten en medewerkers op de pilotafdeling te peilen. Dat heeft ook nog twee
andere voordelen. Ten eerste komen met een behoeftepeiling verwachtingen over HNW naar
boven die u misschien nog niet kende, en die niet passen bij uw visie op HNW. Hierover kunt u in
gesprek gaan met medewerkers. Het tweede voordeel is dat medewerkers die mee mogen denken
over het vormgeven van HNW (participatieve inbreng) over het algemeen veel gemotiveerder zijn
om hiermee aan de slag te gaan. De mate van betrokkenheid en inspraak van medewerkers blijkt
voor een groot deel het succes van implementatie te voorspellen: hoe hoger de participatiegraad,
hoe het beter resultaat (Oudshoorn, 2003). Dit geldt ook voor de betrokkenheid van managers. Zij
zijn enerzijds ook medewerker, anderzijds moeten zij HNW uitdragen binnen hun afdeling.
[Lees verder]
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1. Terugkijken

STAP 3. BEHOEFTEN PEILEN
Activiteiten (Vervolg)
Voor de behoeftepeiling kunt u gebruik maken van de TNO QuickScan. Bij voorkeur bevraagt u
medewerkers uit alle functiegroepen op de betreffende locatie. U kunt de QuickScan gebruiken
als vragenlijst (eventueel anoniem), maar ook als lijst van onderwerpen die u, bijvoorbeeld in een
teamvergadering, bespreekt.
Behoeften van patiënten kunnen via de cliëntenraad gepeild worden.
Naast een behoeftepeiling is het ook raadzaam om vervolgens binnen de teams te bespreken wat
nodig is om HNW succesvol te laten zijn: wat zijn bijvoorbeeld implicaties voor medewerkers en
leidinggevenden, welke afspraken maakt u over wederzijdse verwachtingen, aanspreken op
gedrag, bereikbaarheid en het gebruik van de ruimtes en ICT?
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[Lees verder] Stap 2. Pilotlocatie bepalen
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STAP 3. BEHOEFTEN PEILEN
Aandachtspunt
• Bij de behoeftepeiling is goede communicatie essentieel. Vragen over
bijvoorbeeld de behoefte aan een vaste werkplek of juist een flexibele werkplek
kunnen de indruk wekken dat bepaalde keuzes al gemaakt zijn en deze
maatregelen er sowieso gaan komen. Gebruik de TNO QuickScan dus niet als
schijninstrument om medewerkers alleen het gevoel te geven dat ze inspraak
hebben, maar geef aan dat er juist nog ruimte is voor medewerkers om hun
wensen aan te geven.
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[Lees verder] Stap 4. Uitvoeren op pilotlocatie
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STAP 4. UITVOEREN OP PILOTLOCATIE
Doel van deze stap
De effectieve implementatie van gekozen HNW-maatregelen op een pilotlocatie.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
1. Terugkijken
2. Pilotlocatie bepalen
3. Behoeften peilen
4. Uitvoeren op pilotlocatie
5. Pilot evalueren

BORGEN

Activiteiten
De werkelijke invoering van de maatregelen rondom HNW zal op iedere afdeling anders gaan.
De volgende activiteiten zijn in ieder geval belangrijk, en komen terug in het projectplan:
• Communiceer met de medewerkers over wat er de komende tijd gaat veranderen. Dit geldt
niet alleen aan het begin van de pilot (met een officiële aftrap), maar ook tussentijds. De
leidinggevende moet contact houden met medewerkers, benaderbaar zijn, ondersteunen,
positieve feedback geven, coachen en zelf het goede voorbeeld geven. Het helpt als
medewerkers zelf inzien waarom een verandering henzelf en hun patiënten iets goeds kan
brengen. Gebruik hiervoor eventueel de tool die bij de Parnassia Groep ontwikkeld is.
• Maatregelen uitwerken en praktisch uitvoeren. Afhankelijk van welke maatregelen gekozen
worden, zal hiervoor contact nodig zijn met bijvoorbeeld de facilitaire dienst of andere stafafdelingen. Misschien is een verbouwing of zelfs een verhuizing nodig. Houd er rekening mee
dat medewerkers en patiënten hier last van kunnen hebben. Iedere organisatie heeft voor
zulke veranderingen een eigen aanpak. Daarom beschrijft deze routeplanner niet de
daadwerkelijke praktische uitvoering. Wel zijn in de routeplanner tips bij het invoeren van
maatregelen opgenomen.
[Lees verder]
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1. Terugkijken

STAP 4. UITVOEREN OP PILOTLOCATIE
Activiteiten (Vervolg)
• Werken aan een cultuuromslag. Dit onderdeel is het moeilijkste te vatten en heeft de meeste
tijd nodig. Het is allereerst van belang dat medewerkers goed geïnformeerd zijn en blijven over
wat HNW is en hoe de organisatie er invulling aan geeft. Ook moeten medewerkers kwijt
kunnen waar ze tegenaan lopen. Bespreek samen met het team wat goed werkt en wat nog
aanpassing behoeft. Zorg dat mensen elkaar kunnen aanspreken op gedrag. Ten slotte is
maatwerk belangrijk. Niet iedere medewerker heeft hetzelfde nodig. Zo is bijvoorbeeld
gebleken dat oudere mannelijke werknemers (55–64 jaar) relatief het vaakst thuis werken.
Jonge starters werken graag juist dichtbij hun collega’s om hun netwerk uit te breiden en van
collega’s te leren (Koppes, 2012). Geef ruimte voor verschillen.
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[Lees verder] Aandachtspunten
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STAP 4. UITVOEREN OP PILOTLOCATIE
Aandachtspunten
• Degene die het project op de locatie leidt moet gemotiveerd zijn en moet het nut,
de noodzaak en goede voorbeelden op een aantrekkelijke wijze kunnen
presenteren. In de praktijk zien we dat leidinggevenden een HNW-training volgen,
om er voor te zorgen dat iedereen HNW op dezelfde wijze adopteert en uitdraagt.
• De start van de pilot moet tijdig naar medewerkers gecommuniceerd worden
(bijvoorbeeld in een officiële kick-off bijeenkomst). Zo voorkomt u dat geruchten
de afdeling rondgaan en mensen met vragen en onterechte verwachtingen
blijven zitten. Zorg dat er een duidelijk aanspreekpunt of (digitaal) platform is
waar medewerkers informatie kunnen vinden.
• Naast de reguliere taken sturing en begeleiding is voorbeeldgedrag van de
leidinggevende cruciaal voor het slagen van een verandering. Voorbeeldgedrag
zorgt ervoor dat de verandering naar de nieuwe manier van werken ook
geloofwaardig overkomt. Een voorbeeld is dat als medewerkers flexibele
werkplekken hebben, dat ook geldt voor managers.

BORGEN
[Lees verder] Meer aandachtspunten
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STAP 4. UITVOEREN OP PILOTLOCATIE
Aandachtspunten
• Door medewerkers een actieve rol te geven in de uitvoering voelen ze zich meer
verantwoordelijk voor de verandering en ondersteunen ze de projectleider.
Bijvoorbeeld het geven van instructies over hoe de werkomgeving of ICT gebruikt
kan worden. Hier moet natuurlijk wel genoeg tijd voor zijn.
• Om te kunnen bepalen wat de effecten zijn van HNW moet u niet alleen bepalen
wat de situatie is ná invoering, maar dient u die ook te kunnen vergelijken met de
situatie vóór invoering. Daarom adviseren wij vóór invoering al een meting te
doen van de indicatoren die u hebt benoemd in fase 1, stap 4 (Doelstellingen
bepalen). Meer uitleg hierover vindt u in fase 2, stap 5 (Pilot evalueren).
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[Lees verder] Stap 5. Pilot evalueren
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STAP 5. PILOT EVALUEREN
Doel van deze stap
De effecten van HNW vaststellen en waar nodig de HNW aanpak bijstellen.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
1. Terugkijken
2. Pilotlocatie bepalen
3. Behoeften peilen
4. Uitvoeren op pilotlocatie
5. Pilot evalueren

BORGEN

BIJLAGEN

Activiteiten
U heeft doelen en HNW-maatregelen bepaald en die ingevoerd op een pilotlocatie. Om te weten of
u de gestelde doelen heeft bereikt en welke lessen u kunt leren van de pilot gaat u de pilot
evalueren. Dit kunt u als projectleider HNW samen met de projectleider van de pilotlocatie doen.
• U bepaalt eerst of HNW op de pilotlocatie al helemaal is ingevoerd. Is de nieuwe manier van
werken al dagelijkse praktijk? Zo ja, dan kunt u verder met de evaluatie. Zo nee? Dan zit de
afdeling nog in het veranderingsproces. Als u dan gaat evalueren meet u de zogenaamde ruis
van verandering in plaats van daadwerkelijke effecten. Vaak vallen resultaten dan tegen, omdat
mensen nog moeten wennen aan nieuwe dingen en nog niet alles optimaal is ingericht.
Bovendien zijn de resultaten weinig voorspellend voor de lange termijn.
• U kijkt terug naar de eerder gestelde SMART indicatoren in fase 1, stap 4. Zijn deze nog van
toepassing? Moeten ze worden aangepast? Zo nodig scherpt u de indicatoren verder aan.
• Meet naast de effecten op de doelen ook of er gewenst verandering van werkgedrag is. Werken
alle medewerkers op een nieuwe wijze? Of gaan ze op de oude voet verder?
• De gekozen indicator bepaalt in grote mate ook de meetmethode. Zie ook de voorbeelden van
indicatoren. U wilt aantonen hoe de situatie veranderd is door HNW en doet daarom een
meting vóór en ná invoering van HNW. De vóórmeting is de uitgangssituatie. Het verschil tussen
de vóórmeting en de námeting is het effect. De námeting vindt plaats wanneer de HNW
onderdeel is geworden van de dagelijkse praktijk. Idealiter is de situatie in de vóórmeting
zoveel mogelijk gelijk aan die in de námeting (uitgezonderd HNW natuurlijk). U bevraagt
bijvoorbeeld weer dezelfde groep medewerkers. Mocht u echt onderbouwd inzicht willen
hebben in de effecten, dan is het raadzaam dit uit te besteden aan een onafhankelijke partij.
[Lees verder]
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STAP 5. PILOT EVALUEREN
Activiteiten (Vervolg)
• Om de belasting voor medewerkers en patiënten zo laag mogelijk te houden raden we aan om
zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande registraties. Ook hiervan zijn verderop in deze
stap voorbeelden genoemd.
• De evaluatie van HNW op de pilotafdeling wijst uit hoe succesvol HNW tot nu toe is in het
bereiken van de organisatiedoelstellingen. En ook waar eventuele knelpunten zitten. Met die
kennis kunt u uw HNW-aanpak bijstellen en verder verbeteren.
[Lees verder] Aandachtspunten

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN
1. Terugkijken
2. Pilotlocatie bepalen
3. Behoeften peilen
4. Uitvoeren op pilotlocatie

STAP 5. PILOT EVALUEREN
Aandachtspunten
• HNW kan invloed hebben op heel veel aspecten binnen een afdeling. Ook kan er
in de tussentijd meer zijn veranderd dan alleen het uitvoeren van HNW. Hoe weet
u of de effecten die u ziet zijn toe te schrijven aan HNW of aan iets anders?
Daarvoor kunt u twee vragen stellen:
> Zijn de effecten vergelijkbaar met andere afdelingen waar HNW níet is
uitgevoerd (maar wel andere veranderingen)? Wat zijn de verschillen
tussen die afdelingen?
> Wat zijn naast kwantitatieve (objectief meetbare) effecten de kwalitatieve
effecten? Wat is de beleving van patiënten en medewerkers? Hoe hebben
ze de verandering ervaren en wijten ze deze veranderingen aan HNW?
Wat is het verhaal achter de getallen? En wat laten de proces- en
structuurindicatoren zien?

5. Pilot evalueren

[Lees verder] Voorbeelden
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STAP 5. PILOT EVALUEREN
Voorbeelden
• Is door HNW mijn patiënttevredenheid verbeterd, en op welke thema’s?
Deze vraag kunnen eigenlijk alleen patiënten zelf beantwoorden. Omdat u hen zo min
mogelijk wilt belasten kiest u ervoor de bestaande gegevens te gebruiken uit de CQ-index
voor ambulante GGZ. U heeft in het kader van HNW vooral gewerkt aan het thema
bereikbaarheid. Daarom vergelijkt u de scores op dat thema vóór en ná invoering van
HNW. Aanvullend organiseert u een focusgroepgesprek met een aantal patiënten.
Gespreksonderwerpen daarvoor zijn: Wat is uw ervaring van de bereikbaarheid? Wat
maakt dat die goed of juist minder goed is? Herkent u de maatregelen die de organisatie
heeft genomen terug in de werkwijze van zorgverleners? Is de kwaliteit hierdoor
verbeterd?
U interpreteert de resultaten uit de CQ-index in het licht van deze gesprekken: als de
bereikbaarheid is verbeterd, hoe dan? Als de bereikbaarheid niet is verbeterd: waarom
niet? Welke tips geven patiënten u mee?

[Lees verder] Meer voorbeelden
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STAP 5. PILOT EVALUEREN
Voorbeelden
• Zijn door HNW de vastgoedkosten afgenomen?
Vastgoedkosten hangen mede af van de hoeveelheid vastgoed die nodig is. Dat hangt
samen met de locatie van werken, het aantal medewerkers en het aantal patiënten.
Daarom worden de vastgoedkosten (vóór en ná invoering van HNW) gezet naast de
inkomsten uit zorgprestaties en het aantal medewerkers in FTE. Is die verhouding anders
op locaties waar HNW niet is ingevoerd? Waarvoor wordt het vastgoed gebruikt op
locaties met hoge kosten? Hoe kunnen die hoge kosten verklaard worden? Is er een
inventarisatie gedaan van de bezettingsgraad van spreekkamers en vergaderruimtes in
het gebouw?
Als vervolgens blijkt dat er wel potentie is voor besparing op vastgoedkosten, maar die
nog niet gerealiseerd is kunt u de volgende vervolgvragen stellen: Worden alle ruimtes
goed benut of staan ze delen van de week leeg? Kunt u door anders plannen misschien
ruimtes of zelfs gebouwen helemaal vrij maken? Heeft u een andere invulling voor die
ruimtes of kunt u ze afstoten?

[Lees verder] Afsluiting fase 2
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AFSLUITING FASE 2
Als de evaluatie van de pilot succesvol is verlopen en u als organisatie verder wilt met de aanpak
van HNW kunt u verder naar de volgende fase: Borgen.
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[Lees verder] Fase 3. Borgen
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FASE 3. BORGEN
Als vervolg op de uitvoerende fase, beschrijft deze fase twee stappen die u kunt nemen om te
komen tot een toekomstbestendige GGZ-organisatie middels HNW. Dit deel van de routeplanner
gaat over de brede inbedding van HNW in uw organisatie en het borgen ervan in de dagelijkse
praktijk.

[Lees verder] Stap 1. Organisatiebreed invoeren
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STAP 1. ORGANISATIEBREED INVOEREN
Doel van deze stap
Het invoeren van HNW binnen de gehele organisatie.
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2. Inbedden in de organisatie
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Activiteiten
Na een heldere visie (en communicatie hierover) krijgt HNW per afdeling en proces een passende
eigen vorm. Zowel voor als tijdens de realisatie van HNW wordt aandacht besteed aan de
begeleiding van leidinggevenden en medewerkers.
Een geslaagde pilot is een mooi resultaat. Maar lastig houdbaar als de rest van de organisatie in
de oude werkwijze blijft hangen. Bovendien: als HNW succesvol is, wilt u dat iedereen daarvan
kan profiteren. Borging bestaat ten eerste dus uit het toepasbaar maken en invoeren van HNW in
de gehele organisatie. De keuze om dit wel of niet te doen, maakt u (mede) op basis van de
evaluatie van de pilot die u gedaan heeft in de fase Uitvoeren.
De taak van brede invoering ligt vooral bij de projectleider HNW. In feite begint u voor het invoeren
van HNW op een volgende locatie weer bij fase 1, stap 1 van de routeplanner en volgt u de
stappen uit fase 2 opnieuw. Daarbij gebruikt u de geleerde lessen uit de evaluatie over wat wel
en niet succesvol was en vooral waarom. Bedenk dat iedere afdeling, locatie, etc. binnen de
organisatiebrede kaders, eigen verwachtingen, normen en waarden, en dus maatwerk nodig
heeft.
U werkt met een goede projectplanning met een gefaseerde aanpak, heldere ijkmomentenborging
in de kwaliteitsmonitoring en afspraken over oplevertermijnen. Het invoeren van HNW zal binnen
elke organisatie in een ander tempo gaan, maar houd er rekening mee dat het succesvol invoeren
van HNW eerder jaren duurt dan maanden, mede door de gevraagde cultuurverandering.
[Lees verder] Tips bij invoeren
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STAP 1. ORGANISATIEBREED INVOEREN
Tips bij invoeren
Hieronder volgen een aantal tips voor het breed uitvoeren van succesvolle initiatieven:
• Zorg voor voldoende draagvlak bij behandelaren, middenmanagement en bestuur. Zij zijn uw
ambassadeurs en zorgen voor goedkeuring, sturing op en uitvoering van het initiatief. Bedenk
ook welke andere betrokkenen essentieel zijn voor het slagen van HNW.
• Door voordelen en nadelen inzichtelijk te maken (bijvoorbeeld met een business case op basis
van de pilot) creëert u draagvlak. Voor iedere betrokkene zijn er weer andere voor- en nadelen.
Medewerkers die betrokken zijn geweest bij de pilot kunnen hun ervaringen delen op andere
afdelingen. Het is essentieel dat zij vertellen over de voordelen én de nadelen van HNW: een
eerlijk en volledig verhaal, geen (ongeloofwaardig) promotieplaatje. Wat ook kan helpen is om
de projectleider van de pilot in te zetten als ervaringsdeskundige.
• Goede resultaten uit een pilot staan niet altijd garant voor enthousiaste medewerkers op een
andere afdeling. Zij ervaren hun eigen situatie vaak als heel anders. Daarom is maatwerk voor
elke afdeling en inspraak van medewerkers zo belangrijk. Naamsbekendheid en vertrouwen in
de naam is belangrijk. Die naam hoeft natuurlijk niet ‘Het Nieuwe Werken’ te zijn. Soms werkt
het juist beter om een nieuwe, neutrale naam te gebruiken in plaats van een term die mensen
kennen en waar ze verwachtingen over hebben (voorbeelden zijn: Smart Working, Unplugged,
Anders Werken, Het Nieuwe Samen Werken). Meer tips vindt u bijvoorbeeld in het factsheet
Implementatie Het Nieuwe Werken – kritische succesfactoren (link opent in nieuw venster).
• Probeer daar waar mogelijk te standaardiseren om het proces van uitvoering van HNW efficiënt
te laten verlopen. Voorzie bijvoorbeeld in een stukje standaard informatie over HNW of stel een
standaard training of presentatie samen voor medewerkers en/of leidinggevenden waarin ze
geïnformeerd worden over wat HNW (voor hen en hun medewerkers) betekent. Bekijk goed
welke standaard ondersteunende instrumenten, training en e-modules u daarvoor kunt maken.
[Lees verder] Aandachtspunten
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STAP 1. ORGANISATIEBREED INVOEREN
Aandachtspunt
• Sommige mensen zijn meteen enthousiast over een vernieuwing (de
zogenaamde ‘innovators’ en ‘early adopters’). Een grote groep volgt vroeg of laat
na een periode van wennen. En er zal een klein groepje weerstand blijven bieden
tegen de verandering (‘laggards’ of achterblijvers). Houd rekening met de periode
van wennen maar focus ook vooral op de groep mensen die bereid zijn om mee
te denken en te veranderen en zet hen in als ambassadeurs. De verleiding is
vaak groot om na stimuleringstechnieken toegepast te hebben de niet
bereidwillige medewerkers te gaan dwingen om HNW-gedrag te vertonen. Denk
aan het flexibel gebruik van flexwerkplekken. Dit levert echter een averechts
resultaat op, namelijk onvrede en wellicht lagere prestatie van die medewerkers.
Om die reden kiezen sommige organisaties ervoor om bij het invoeren van
flexibele werkplekken geen aandacht te besteden aan medewerkers die elke dag
toch op een vaste werkplek gaan zitten, zolang dit niet gemeengoed wordt en
zolang het de andere collega’s niet in de weg staat. Dit geldt mogelijk ook voor
andere HNW-maatregelen.

[Lees verder] Stap 2. Inbedden in de organisatie
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STAP 2. INBEDDEN IN DE ORGANISATIE
Doel van deze stap
Een toekomstbestendige organisatie met HNW als hulpmiddel.
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Activiteiten
Bij voorkeur bent u als projectleider vanaf de start van het project al bezig met de inbedding van
HNW. Daarvoor heeft u al in uw projectplan de volgende vragen beantwoord: Wat is nodig om de
functie van HNW-projectleider op termijn op te heffen? Welke ondersteunende instrumenten,
training en e-modules moeten beschikbaar komen zodat lijnmanagers van startende locaties
zelfstandig aan de slag kunnen? HNW is geen tijdelijk project. Net als bij andere organisatieveranderingen kan een afdeling terugvallen in oude patronen. De nieuwe manier van werken die
bijdraagt aan het behalen van organisatiedoelstellingen moet dus dagelijkse praktijk worden.
Door aandacht te blijven houden voor wat wel en niet goed gaat, en zo nodig bij te sturen, levert
de nieuwe werkwijze ook echt meerwaarde op. Als medewerkers en leidinggevenden dat ervaren
vallen ze niet zo makkelijk terug in oude patronen. Borging bestaat naast brede invoering dus ook
uit het blijvend inbedden van HNW in de dagelijkse praktijk. Deze taak ligt vooral bij de
operationeel managers. Zij kunnen de werkwijze periodiek in het team bespreken en indicatoren
voor HNW inbedden in de reguliere kwaliteitsmonitoring.
[Lees verder] Aandachtspunten en voorbeelden
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STAP 2. INBEDDEN IN DE ORGANISATIE
Aandachtspunt
• Op een bepaald moment is de invoering voltooid en zit de taak van de HNW
projectleider erop. Dat betekent echter niet dat er geen aandacht meer nodig is
voor HNW. De projectleider zou bijvoorbeeld als contactpersoon of vraagbaak
kunnen blijven fungeren.
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Voorbeeld
• Binnen veel organisaties komen gemaakte afdelingsafspraken langzaam te vervagen als
gevolg van wisselingen in het personeelsbestand. In veel gevallen zijn gedragsafspraken
niet expliciet beschreven en bovendien werken ze alleen als medewerkers zelf betrokken
zijn bij het maken van gedragsafspraken. Een manager doet er dus goed aan om
periodiek met zijn afdeling te bespreken of de gedragsafspraken (bijvoorbeeld het netjes
achterlaten van flexibele werkplekken, of geen vervelende opmerkingen maken als
iemand later binnenkomt of eerder naar huis gaat) nog wel worden gedragen en of ze
nog worden nageleefd.

[Lees verder] Finish!

BIJLAGEN

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN

FINISH!
Gefeliciteerd, u heeft nu alle stappen van de routeplanner doorlopen.
U heeft gelezen hoe u HNW in uw organisatie succesvol kunt voorbereiden, uitvoeren en borgen.
Wij wensen u heel veel succes als u aan de slag gaat met HNW!
Heeft u aanvullend nog vragen?
Neem dan contact op met Merle Blok (projectleider Toekomst van Werk), per e-mail of telefoon:
E-mail: merle.blok@tno.nl
Telefoon: 088 - 866 52 08
U kunt ook altijd de website van TNO bezoeken.

BORGEN
1. Organisatiebreed invoeren
2. Inbedden in de organisatie

In de bijlagen van deze routeplanner vindt u verder nog o.a.:
•
•
•
•
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Over deze routeplanner
Extra informatie over HNW
Andere interessante links over HNW
Hulpmiddelen en tools

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

Terug naar
overzicht 

OVER DEZE ROUTEPLANNER
Hoe is deze routeplanner tot stand gekomen?
Deze routeplanner Het Nieuwe Werken in de GGZ is tot stand gekomen met input van drie GGZorganisaties: Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter en
GGZ Dimence. Zij hebben alle drie een projectgroep of regiegroep gevormd en in die samenstelling
een visiesessie (zie fase 1, stap 4) en een interventiesessie (zie fase 1, stap 5) doorlopen,
ondersteund door TNO. In die sessies hebben zij hun visie, behoeften, implicaties en prioriteiten
voor patiënten, voor medewerkers, en voor de organisatie in kaart gebracht. TNO heeft deze
resultaten samengevoegd met literatuur, praktijkervaringen en de eigen kennis en expertise op
gebied van HNW en de GGZ.
Ook Marc Baars, de projectleider HNW bij de Parnassia Groep, en het O&O-fonds GGZ hebben
input geleverd.
Deze kennis en ervaringen zijn vertaald naar een routeplanner die geschikt is voor organisaties in
de GGZ en die u kan helpen de volgende vragen te beantwoorden:
1. Waarom moet mijn organisatie veranderen? (urgentie en uitdagingen)
2. Welk resultaat wil ik bereiken? (visie en strategie)
3. Welke HNW-maatregelen moet ik nu en in de toekomst treffen? (aanpak)
4. Op welke wijze voer ik HNW-maatregelen succesvol in binnen mijn organisatie? (adviezen)

Het Europees Sociaal Fonds
investeert in jouw toekomst

BIJLAGEN
[Lees verder] Kanttekeningen

TNO maakt deze routeplanner in
opdracht van het O&O-fonds GGZ, en
ontvangt daarvoor een ESF-subsidie.
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OVER DEZE ROUTEPLANNER
Kanttekeningen
Deze routeplanner is bedoeld om u inzicht te geven in HNW, in de organisatieveranderingen die
nodig zijn en hoe u dit kunt vormgeven. Enkele kanttekeningen daarbij zijn:
• HNW is geen project, maar een continu proces.
• HNW is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot gewenste doelstellingen.
• Blauwdrukken werken niet; iedere organisatie heeft haar eigen doelstellingen en daarom is
maatwerk belangrijk.
• De wijze van implementatie is minstens zo belangrijk als de gekozen maatregelen. Inspraak en
betrokkenheid van medewerkers zijn zeer belangrijk. Ze dragen bij aan de groepscohesie, meer
tevredenheid, meer commitment aan de organisatie (Lee, 2005), hogere productiviteit
(Bordass & Leaman, 1997) en meer comfort (Vink, 2009).
• Garanties voor het behalen van de doelstellingen kunnen niet op voorhand gegeven worden,
omdat er veel factoren van invloed zijn op de mate van succes. Een grondige beoordeling van
deze beïnvloedende factoren -- factoren met betrekking tot de maatregelen, de organisatie, de
medewerkers en de sociaal politieke context -- tijdens de voorbereidingsfase is daarom aan te
raden (Fleuren, 2012).
[Lees verder]
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OVER DEZE ROUTEPLANNER
Kanttekeningen (Vervolg)
• Om de routeplanner tot stand te laten komen hebben we geput uit onderzoek, meningen van
experts en ervaringen uit de praktijk. Niet alle onderdelen zijn dus op wetenschappelijke
onderbouwingen gebaseerd. Wel weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat voor het slagen
van innovaties een aantal factoren van belang zijn (Fleuren, 2012):
> De inhoudelijke interventie zelf met aspecten als complexiteit, relevantie voor patiënten
en zichtbaarheid van de uitkomsten.
> De gebruiker en diens verwachtingen, ervaren voor- en nadelen, kennis, ontvangen
informatie en sociale steun.
> De organisatie met enerzijds capaciteit, tijd en (financiële) middelen, en anderzijds
coördinatie, feedback en formele bekrachtiging.
> Tenslotte de wet- en regelgeving.
Dit pleit voor een aanpak die rekening houdt met inbreng van medewerkers en hen tijdig
informeert.
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MEER OVER TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek
een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de
economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en
capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

NABIJ: HET KENNISKANAAL VOOR DE ONTWIKKELING VAN VITALE WIJKEN
Vergrijzing, ontgroening en krimp. De demografische revolutie hakt er flink in. Ook in de
gezondheidszorg. Gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, verzekeraars en burgers zijn
op zoek naar het antwoord voor eenzelfde probleem: hoe vangen we de gevolgen van de
vergrijzing op? Met NABIJ biedt TNO nieuwe oplossingen voor vitale wijken. Dit kenniskanaal
bundelt expertise vanuit verschillende domeinen: over organisatie van de zorg, inrichting van de
leefomgeving en gezond gedrag.
Lees verder op: http://nabij-vitalewijk.nl/categorie/organisatie-van-zorg/
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TNO EN DE TOEKOMST VAN WERK
Organisaties moeten steeds sneller kunnen inspelen op behoeften uit de markt. Als gevolg
daarvan zien we dat de manier van werken drastisch verandert. Hiërarchische structuren worden
vervangen door flexibelere netwerkmodellen en we moeten het in toenemende mate hebben van
kennis en ideeën in plaats van fysieke arbeid. De oude werkstructuur van organisaties lijkt niet
meer aan te sluiten en staat frequent ter discussie. Organisaties zoeken naar manieren om het
menselijk kapitaal het beste te organiseren en benutten. Maar wanneer zijn mensen productief en
innovatief? TNO voert onderzoek uit naar en adviseert (publieke en private) partijen over het
verbeteren van de arbeidsproductiviteit door het beter benutten van menselijk kapitaal aan de
hand van creatieve interventies op organisatie-, werkproces- en individueel niveau.
Lees verder op: www.tno.nl/hetnieuwewerken
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EXTRA INFORMATIE OVER HET NIEUWE WERKEN
Wat is Het Nieuwe Werken?
Er bestaat een grote verscheidenheid aan visies en interpretaties van het begrip HNW. Het is een
verzamelbegrip geworden voor de maatschappelijke, technologische en organisatorische
ontwikkelingen gericht op slimmer en effectiever organiseren van het werk. Het is dus meer dan
alleen tijd- en plaats onafhankelijk werken. Een breed gedragen uitgangspunt van HNW is dat het
een verandering in de manier van werken betreft die positief uitwerkt voor alle betrokkenen: zowel
voor de organisatie, als voor de medewerkers, alsook voor de patiënten (en de maatschappij).
TNO hanteert voor HNW de volgende definitie:

Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal
aansluit bij de behoefte van de medewerker. Dit leidt tot het creëren van een
productieve, duurzame, inspirerende en (team)prestatie bevorderende
werkomgeving middels technologische en sociale innovatie.
Het gaat daarbij om een integrale vormgeving van veranderingen op vier vlakken, te weten de
(ICT) Technologie, de Fysieke Werkomgeving, de Cultuur & Mentaliteit en op het gebied van
Organisatie & Management, waarbij de mens centraal staat (zie HNW model). In het
overzichtsfiguur van HNW-maatregelen kunt u zien welke maatregelen er bij bedrijven vaak
worden genomen. Dat laatste aspect, ‘Organisatie & Management’, wordt in de documentatie die
er over HNW te vinden valt overigens niet altijd benoemd, maar vormt een belangrijk aspect bij het
borgen van de veranderingen in de organisatiestructuur.
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EXTRA INFORMATIE OVER HET NIEUWE WERKEN
Wat wil men met HNW bereiken?
Veel bedrijven en organisaties voerden de afgelopen jaren een of meerdere aspecten van het
Nieuwe Werken (HNW) in, en velen staan op het punt de stap te zetten. De verwachtingen zijn
vaak hoog gespannen. Hieronder zetten we voor u onder elkaar welke doelen organisaties beogen
te bereiken. Of die verwachtingen reëel zijn, is de vraag. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan
naar de effecten van invoering van HNW op bedrijfsdoelstellingen. Een positieve business case
voor HNW is in de afgelopen jaren al snel gevonden door de baten van het afstoten vastgoed, als
gevolg van een verminderde werplekratio, te gebruiken om de investeringen in het kader van HNW
te kunnen betalen. Op dit moment maakt de huidige stand van vastgoedmarkt dit moeilijker
omdat panden slecht verkoopbaar zijn. Ook over het effect van HNW op de arbeidsbeleving van
GGZ-medewerkers is nog niet veel bekend. Meer ervaring en onderzoek is nodig om inzicht hierin
te vergroten. De volgende aspecten behoren tot de verwachtingen ten aanzien van HNW:
• Verlagen van de bedrijfskosten door besparing op reiskosten, vierkante meters kantoorruimte en
hogere benutting van vierkante meters.
• Verbeterde samenwerking en hogere patiëntgerichtheid, waardoor meer (tevreden) klanten.
• Meer tevreden werknemers die productiever zijn, omdat de nieuwe werkmanier (beter) aansluit bij de
uit te voeren werkzaamheden.
• Een sterker imago en aantrekkelijk werkgever, waardoor minder recruitment kosten.
• Verbetering van de concurrentiekracht.
• Verlagen van verzuim, perioden van verminderde weerstand kunnen gemakkelijk worden opgevangen
en verbeterde werk/privé-balans als gevolg van zelf tijd kunnen indelen.
• Hogere medewerker tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid door meer autonomie en
zeggenschap over waar, wanneer en hoe men werkt.
• Minder CO2-uitstoot, als gevolg van “slimmer reizen slimmer werken” en file vermijding of ontwijking.

[Lees verder] Feiten en cijfers over HNW
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Feiten en cijfers over HNW
Van de meeste aspecten is nooit onomstotelijk vastgesteld dat er ook een positief effect is van
HNW. Of de gewenste doelen ook echt gehaald worden hangt sterk af van de HNW-maatregelen
die men doorvoert en de wijze waarop men dat doet. Enkele deelaspecten van HNW zijn wel
onderzocht. Hieronder en op de volgende pagina’s geven we een overzicht van feiten en cijfers
met betrekking tot Het Nieuwe Werken.

UITVOEREN
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Niet ICT maar cultuur van doorslaggevend belang bij Het Nieuwe Werken
Hoewel ICT en gebouwinrichting tastbaar en dus relatief eenvoudig lijken, is cultuurverandering
minstens zo belangrijk voor het slagen van HNW. Zonder cultuurverandering ontwikkelen mensen
niet de vaardigheden en competenties om op een nieuwe manier te werken, en zullen de
ondersteunende ICT en huisvesting niet het gewenste effect behalen (TNO, 2012).
Cultuurverandering vraagt echter een andere aanpak en kost veel meer tijd. Zie ook dit
persbericht van TNO.
Autonomie
Medewerkers die plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken met ICT-ondersteuning ervaren meer
autonomie en regelmogelijkheden in hun werk, zo blijkt uit de TNO NEA 2012. Autonomie
verhoogt de motivatie van medewerkers (Humphrey, 2007), behalve bij mensen die een hoge
mate hebben van structuurbehoefte (Slijkhuis, 2012). Daar heeft meer autonomie geen
positieve, maar ook geen negatieve effecten. Aan de andere kant kunnen ondersteunende ICTmogelijkheden de bereikbaarheid verhogen en daarmee het gevoel bereikbaar te moeten zijn. Dat
heeft een negatief effect op de werk-privé-balans (Technostress rapport).
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Feiten en cijfers over HNW (Vervolg)
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Thuiswerken in Nederland
Vorig jaar werkte iets meer dan 27 procent van alle werknemers minstens 1 uur per week thuis. In
2005 was dat ruim 25 procent. Per thuiswerker werd in 2010 gemiddeld 6,2 uur per week
thuisgewerkt, tegen 5,5 uur vijf jaar eerder. Cijfers over thuiswerken zijn terug te vinden op de
Monitor Arbeid van TNO.
Effectief vergaderen
Om teams goed te laten functioneren is het belangrijk om van tijd tot tijd bij elkaar te komen
en te vergaderen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal vergaderingen in Nederland steeds meer
toeneemt.
Om in de huidige maatschappij als organisatie competitief te kunnen blijven is het belangrijk om
zo effectief en efficiënt mogelijk te vergaderen. Maar ook voor de productiviteit en gezondheid van
de medewerkers is het belangrijk dat vergaderingen niet langer duren dan noodzakelijk. Een van
de nieuwe trends in vergaderopstelling is het gebruik van een in hoogte verstelbare vergadertafel.
Bij staand vergaderen zouden mensen zich meer bewust zijn van de effectiviteit van de
vergadering doordat er weinig ruimte is voor comfort en relaxen. Zie voor meer informatie
De nieuwe manier van vergaderen op de website van TNO.
[Lees verder] Meer feiten en cijfers
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Feiten en cijfers over HNW (Vervolg)

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

BIJLAGEN

HNW en kennisdeling
TNO onderzocht de relatie tussen HNW en kennisdelen door regressieanalyse op vragenlijstdata
van 712 individuen verzameld bij een grote Nederlandse dienstverlener waar recentelijk HNWmaatregelen zijn ingevoerd. Het onderzoek laat zien dat de mate waarin werknemers gebruik
kunnen maken van ICT om plaats- en tijdonafhankelijk te werken positief gerelateerd is aan de
mate van kennisdelen. Uit de resultaten is gebleken dat de relatie tussen ICT en kennisdelen
deels wordt verklaard door een toename in organisatie-identificatie en autonomie van
medewerkers.
De aanwezigheid en het gebruik van werkplek-gerelateerde faciliteiten, zoals ontmoetingsruimtes
en flexwerkplekken, heeft een kleine maar significante negatieve relatie met de mate van
kennisdelen. Een verklaring voor die negatieve relatie is dat de mogelijkheden tot flexibel werken
toch vooral individueel worden ingevuld en dat de kans op toevallige ontmoetingen waarbij kennis
kan worden gedeeld kleiner is dan werd voorzien. Lees voor meer informatie de publicatie van Van
der Kleij et al. in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: Het nieuwe werken en kennisdelen:
de rol van organisatie-identificatie en autonomie.
Activiteit gerelateerd werken
Verschillende kantooromgevingen scoren anders op het ervaren comfort en de productiviteit van
werknemers. Tweepersoonskamer en vier- tot zespersoonskamers scoren het laagst op
productiviteit. Individuele kamers, groepswerkplekken en kantoortuinen scoren beter. Op comfort
scoren individuele kamers goed en vier- tot zespersoonskamers veel minder. De andere typen
kamers zitten er tussenin. Een combikantoor met verschillende type werkplekken voor
verschillende activiteiten scoort op zowel comfort als productiviteit het hoogst. Dat blijkt uit
onderzoek onder 706 Duitse werknemers over hoe een kantoorinterieur het comfort en de
productiviteit beïnvloedt (Kelter & Rieck, 2005).
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EXTRA INFORMATIE OVER HET NIEUWE WERKEN
HNW in bredere context
Nederland staat voor grote uitdagingen wil het een duurzame welvaart behouden. De huidige
economie is op een aantal punten fundamenteel aan het veranderen waardoor er verschuivingen
optreden op het gebied van arbeid en innovatie. Uitdagingen zoals de verslechterde situatie van
de Europese economie, de vergrijzende beroepsbevolking en snelle ontwikkelingen op gebied van
met name communicatietechnologie, beïnvloeden de wijze waarop arbeid ingericht kan en moet
worden. Het niet inspringen op deze ontwikkelingen kan voor werkgevers leiden tot problemen van
allerlei aard zoals niet concurrerend kunnen optreden, geen geschikte medewerkers kunnen
werven of te hoge kosten voor bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend gaan ook aan GGZ deze
bezuinigingen niet voorbij.
GGZ-instellingen kunnen met Het Nieuwe Werken (HNW) inspelen op toekomstige uitdagingen van
de sector: meer ambulant werken in aansluiting op patiëntbehoeften, de krapper wordende
arbeidsmarkt, vastgoedkostenreductie en aantrekkelijk werkgeverschap. Voor patiënten betekent
HNW meer openheid en flexibiliteit van het zorgaanbod. Op dit moment wordt binnen een aantal
GGZ- organisaties enthousiast gewerkt aan de eerste schreden op het HNW-pad. Zij richten onder
andere de fysieke werkomgeving, de ICT-ondersteuning en nieuwe competentieprofielen in. Het
gaat met name om het verbeteren van kennisdeling en invoering van plaats- en tijdonafhankelijk
werken, waarbij een zelfstandige visie wordt ontwikkeld op de manier van werken in de toekomst.
Hoewel elke organisatie uniek is, zijn er overeenkomstige behoeften te verwachten ten aanzien
van HNW-maatregelen.
Om GGZ organisaties te ondersteunen heeft het O&O-fonds GGZ aan TNO gevraagd om een
routeplanner voor de invoering van Het Nieuwe Werken te ontwikkelen.
Wilt u nog meer lezen over HNW? Zie dan deze pagina’s met externe links.

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTLEIDER HNW

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 1

Een projectleider of programma-manager HNW:

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN
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• Is creatief, staat open voor nieuwe dingen, denkt buiten bestaande kaders.
• Is enthousiasmerend, inspirerend, heeft overtuigingskracht en kan omgaan met weerstand.
• Kan draagvlak creëren op alle niveaus binnen de organisatie: Raad van Bestuur,
(midden)management en zorgprofessionals.
• Heeft ervaring met het vormgeven en aansturen van integrale complexe verandertrajecten.
• Heeft een hoge mate van operationele effectiviteit en is resultaatgericht. Kan leiddinggeven en
heeft het lef om zich als projectleider te presenteren en de bijbehorende verantwoordelijkheid
te dragen. Enige bekendheid met de achtergronden van HNW is een pre.
• Heeft organisatiesensitiviteit en is omgevingsgericht.

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

MULTIDISCIPLINAIRE PROJECTGROEP HNW
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 Terug naar stap 2

Bij de samenstelling van een multidisciplinaire projectgroep HNW binnen uw organisatie kunt u
overwegen de volgende disciplines te betrekken:

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager vastgoed / facilitaire zaken
Manager ICT / informatie en administratie
Manager communicatie
Manager personeel & organisatie
Arbo coördinator / VGW-commissie vertegenwoordiger
Zorgmanager / teammanager uit de lijn
(of meerdere wanneer sprake is van grote diversiteit)
Vertegenwoordiger van de OR
Vertegenwoordiger van de patiënten raad
Afvaardiging vanuit het bestuur
Eventueel betrokkene(n) bij eerdere pilot van HNW
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DE GOUDEN CIRKEL: WAAROM, HOE, WAT

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 3

Het denkmodel De Gouden Cirkel (Sinek, 2009) is goed toepasbaar om de urgentie voor
verandering te bepalen. Hiermee stel je de vraag: Waarom bestaat onze organisatie? De eerste
reactie is dan vaak een opsomming van het aanbod (dat is eigenlijk wát je doet) of een uitleg
waarom de organisatie zo goed is (dat is eigenlijk hóe je doet wat je doet). De echt relevante vraag
is echter ‘waaróm je doet wat je doet’. Waarom hebben wij als organisatie bestaansrecht? Wat
voegen wij toe? Door achtereenvolgens het waarom, hoe en wat te bespreken in de projectgroep
wordt duidelijk wat de kernwaarden zijn. Van hieruit kunt u verder bouwen aan een visie.
Sinek benadrukt dat mensen je dienst niet afnemen om wat je doet maar om waarom je het doet.
Een voorbeeld van een succesvol bedrijf dat werkt vanuit deze filosofie is Apple (link naar video).
WAAROM | Dit gaat over wat organisaties geloven,
over wat hen drijft (niet het maken van winst).
Geïnspireerde organisaties, ongeacht hun grootte
of de wereld waarin ze actief zijn, denken,
handelen en communiceren vanuit het ‘waarom’.

HOE | Uitleg van organisaties hoe ze doen wat ze
doen. ‘Hoe’ is bijvoorbeeld een uniek zorgaanbod
of een onderscheidende waarde. ‘Hoe’ wordt vaak
gebruikt om uit te leggen waarom iets anders is of
beter. Veel managers denken dat dit de
onderscheidende of motiverende factoren zijn
waardoor patiënten voor hun organisatie kiezen.
WAT | Dit zijn de diensten die een organisatie
aanbiedt.

WAT
HOE

WAAROM
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WAT ALS… WE NIETS DOEN?
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Ook goed toepasbaar om de urgentie voor verandering te bepalen is de vraag:

VOORBEREIDEN

‘Wat gebeurt er… als we niets zouden veranderen?’

UITVOEREN

Het antwoord op die vraag is natuurlijk voor elke organisatie anders. Maar voor de meeste
organisaties geldt dat niet veranderen op de lange termijn betekent: ingehaald worden door de
concurrentie, onaantrekkelijk worden voor patiënten, werknemers en financiers, onvoldoende
bestaansrecht. Elke organisatie maakt zelf de keuze: afwachten tot dit aan de hand is, of het
vóór zijn door nu stappen te zetten. De vraag wat er gebeurt als u niets doet, helpt om het
bestaansrecht van uw organisatie en uw missie te bepalen.

BORGEN
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Het SMART-principe wordt gebruikt voor het opstellen en evalueren van doelstellingen.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN
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SMART staat voor:
• Specifiek (een eenduidige doelstelling),
• Meetbaar (een doelstelling die geëvalueerd kan worden),
• Acceptabel (voor alle betrokkenen),
• Realistisch (een haalbare doelstelling),
• Tijdgebonden (periode waarbinnen de doelstelling gehaald moet zijn).
Een doelstelling die voldoet aan het SMART-principe
levert dus een duidelijke opdracht op waar iedereen
achter staat, die haalbaar is en die binnen een
vastgelegde tijdsperiode geëvalueerd kan worden.
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INDICATOREN

 Terug naar stap 5

Voorbeelden van indicatoren
Gemiddelde ROM-score van patiënten (op afdeling van HNW) in jaar X

UITVOEREN

Gemiddelde ROM-score van alle patiënten in jaar X
Betrokkenheidsscore van medewerkers (gewerkt met HNW) in jaar X

BORGEN

Betrokkenheidsscore van alle medewerkers in jaar X
Ziekteverzuim van medewerkers in het jaar dat HNW is ingevoerd
Ziekteverzuim van medewerkers in 5 jaar voorafgaand aan HNW
Het percentage directe uren binnen HNW teams

Het percentage directe uren binnen alle teams
De kosten voor huisvesting in € in jaar X
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Het aantal medewerkers in FTE in jaar X
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CARROUSEL METHODE

Terug naar
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 Terug naar stap 5

De Carrousel Methode is een werkvorm waarmee u brainstormend, met input van alle
projectgroep leden, inzicht kunt krijgen in wenselijke HNW-maatregelen gekoppeld aan de eerder
geformuleerde doelstellingen.
De werkvorm Carrousel gaat als volgt:
In de ruimte staan verschillende tafels met papieren
tafelkleden of flipovervellen. Iedere tafel vormt één
van de verschillende hoofdthema’s van HNW:
(ICT) Technologie, Mentaliteit & Cultuur, Fysieke
werkomgeving, en Organisatie & Management.
Op het tafelkleed zijn de doelstellingen van het
betreffende thema beschreven.
Bij de werkvorm Carrousel wordt de groep opgedeeld
in vier groepjes. Elke groep start bij een tafel van de
carrousel. Op basis van de doelstellingen
brainstormen de mensen per tafel over gewenste
maatregelen en schrijven deze op het papier. Na een
bepaalde tijd gaat de bel en draaien de groepen door
naar de volgende plek. De volgende groep leest wat
de vorige groep heeft bedacht en vult aan (let op: het
is een brainstorm dus aanvullen op eerdere groepen
mag, hun input doorstrepen niet!). Als alle groepen
bij iedere tafel hun input hebben gegeven worden de
vellen plenair besproken en kan met het
zogenaamde ‘geeltjes plakken’ worden vastgesteld
voor welke onderwerpen in de groep het meeste
draagvlak bestaat.
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BUSINESS CASE

Deze figuur beschrijft de 8 stappen van de TNO business case methodiek.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken of deze filmpjes bekijken.

VOORBEREIDEN

Beschrijving van huidige situatie zonder HNW

1B

Beschrijving van verwachte situatie met HNW

2

Beschrijving van de verschillen tussen 1A en 1B

3

Afbakening van de business case

4

Vaststelling uitkomstmaten (indicatoren)

5

Huidige situatie:
geen HNW

Baten:
Kosten:

€
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8

6

Haalbaarheid en risico’s

Baten:

Kosten:

€

7

Nieuwe situatie:
met HNW
variabelen

BORGEN

1A

variabelen

UITVOEREN

Verschillen
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PROJECTPLAN HNW
In dit schema vindt u de onderdelen van het projectplan
volgens het principe van Prince2. In een projectplan zijn de
afspraken vastgelegd over de invoering van HNW. Het
projectplan is in feite een contract tussen de opdrachtgever
(de Raad van Bestuur) en de projectleider.
In het plan moeten in ieder geval de volgende onderwerpen
beschreven staan:

Algemene gegevens
Titel
Naam van het project
Datum
Versie
Status
Opdrachtgever
Projectleider
Opsteller(s)
Projectplan historie
Plaats document
Versie geschiedenis
Goedkeuring
Verspreiding
[Lees verder]

Is ‘Het Nieuwe Werken’ de meest geschikte term?

Wie heeft intern opdracht gegeven voor de verkenning van HNW?
Wie heeft / hebben het projectplan geschreven?
Waar is het projectplan te vinden?
In welke versies zijn welke wijzigingen aangebracht?
Datum van goedkeuring, naam en functie, versienummer
Wie ontvangen het document? (naam, functie, datum, versie)

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

PROJECTPLAN HNW (VERVOLG)
Projectplan
Doel

VOORBEREIDEN

Afbakening
Projectvoorwaarden

UITVOEREN

Externe afhankelijkheden
Aannames

BORGEN

Planning
Fasering
Decompositiestructuur
Stroomschema
Beschrijving

BIJLAGEN

Planning
Projectbudget
Benodigde mensen en
middelen
Projecttoleranties
Tijd, geld, risico, kwaliteit,
scope en opbrengst
Calamiteitenplan

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 6

Wat is het doel? Hoe, door wie, waarmee, wanneer en met welke
middelen wordt dit doel bereikt?
Dit vormt tevens input voor de business case.
Wat behoort wel en niet tot het projectplan? Wat is nodig voor de
borging?
Welke randvoorwaarden moeten zijn geregeld of gerealiseerd
vóór de start van het project?
Van bijvoorbeeld leveranciers, informatie of producten
Welke aannames heeft u gedaan bij het opstellen van het
projectplan? Bijvoorbeeld bij het inschatten van benodigde
middelen?
Grafische tijdsplanning
Welke tussentijdse mijlpalen zijn te onderscheiden? Welke
tussentijdse resultaten zijn nodig voor het eindresultaat?
In welke volgorde moeten activiteiten worden gedaan? Welke
activiteiten zijn afhankelijk van tussentijdse resultaten?
Hoe ziet het resultaat eruit? Aan welke kwaliteitseisen moet
worden voldaan?
Per fase: wie en wat zijn toegewezen?
Welke afwijkingen van het plan zijn toegestaan zonder dat ze met
een hogere aansturingslaag besproken hoeven worden?
Hoe gaat u om met de consequenties van risico’s die optreden?
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COMMUNICATIEPLAN
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In dit schema vindt u de onderdelen van het communicatieplan
volgens het principe van Prince2. In een communicatieplan is
vastgelegd wie wanneer geïnformeerd wordt, door wie en over
welk thema.

UITVOEREN
BORGEN

Algemene gegevens
Titel
Naam van het project
Datum
Versie
Status
Opdrachtgever
Projectleider
Opsteller(s)
Communicatieplan historie
Plaats document
Versie geschiedenis
Goedkeuring
Verspreiding
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[Lees verder]

Is ‘Het Nieuwe Werken’ de meest geschikte term?

Wie heeft intern opdracht gegeven voor de verkenning van HNW?
Wie heeft / hebben het communicatieplan geschreven?
Waar is het communicatieplan te vinden?
In welke versies zijn welke wijzigingen aangebracht?
Datum van goedkeuring, naam en functie, versienummer
Wie ontvangen het document? (naam, functie, datum, versie)
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COMMUNICATIEPLAN (VERVOLG)
Communicatieplan
Doel
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Betrokken partijen
Informatiebehoefte
Informatieverschaffer
Communicatiefrequentie
Wijze van communicatie

Terug naar
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Wat is het doel? Welke informatiebehoefte is er, hoe en met
welke frequentie communiceert u met de projectgroep en andere
betrokkenen?
Wie zijn betrokken bij het project? Denk aan zowel interne als
externe communicatie.
Welke informatiebehoefte heeft ieder van de betrokkenen?
Wie zorgt voor de informatieoverdracht aan ieder van de
betrokkenen?
Hoe vaak wordt de gewenste informatie verstrekt?
Op welke wijze wordt de informatie verstrekt?

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
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CHECKLIST FASE 1: VOORBEREIDEN

Terug naar
overzicht 

 Terug naar fase 1

 Projectleider aangesteld?

VOORBEREIDEN

 Alle betrokkenen bij elkaar gebracht?
 Visie voor HNW bepaald?

UITVOEREN

 Doelstellingen voor HNW bepaald?
 SMART HNW-maatregelen bepaald en geprioriteerd?
 Projectplan opgesteld?

BORGEN

 Projectplan bijgesteld na feedback van betrokkenen?
Alles aangevinkt?
Gefeliciteerd, u heeft de voorbereidende fase van HNW project succesvol doorlopen!
U kunt nu van start met fase 2, Uitvoeren.
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 Terug naar stap 2

Met een pilot wordt op kleine schaal een innovatie getest met de bedoeling om een beter begrip
te krijgen van de effecten en ervaring op te doen met de voorwaarden voor succesvolle invoering.
Een pilot is aan te raden als u grote en kostbare veranderingen gaat doorvoeren die naderhand
lastig terug te draaien zijn.

Een pilot is een goede eerste stap, omdat:
• Het risico op mislukkingen vermindert.
• Het inzicht geeft in het verwachte resultaat en
bewijsvoering en argumentatie levert voor
organisatiebrede invoering.
• Het de mogelijkheid biedt voor aanpassingen, wat
vaak resulteert in een verbeterde oplossing en
implementatie.
• Het de mogelijkheid biedt om beter de werkelijke
kosten en besparingen te voorspellen.
• Er minder kosten gemaakt hoeven worden.
Zorg ervoor dat het projectteam tijdens de pilotfase
nauw wordt betrokken. Het gezamenlijk leerproces
geeft hen inzicht in effecten en beïnvloedende
factoren. Er zullen altijd nog problemen komen als de
implementatie op grote schaal doorgevoerd wordt,
ook al is de pilot nog zo succesvol geweest!

BIJLAGEN
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[Lees verder] Eisen aan een pilotlocatie
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EISEN AAN EEN PILOTLOCATIE
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De volgende eisen kunnen gesteld worden aan een pilotlocatie:
• De locatie heeft een urgentie tot veranderen.
• Op de locatie werkt een mix van verschillende disciplines.
• Er is voldoende menskracht en budget beschikbaar om op deze locatie aan de slag te gaan.
• Er is een operationeel manager op de afdeling die kan optreden als projectleider en die
ervaring heeft met verandertrajecten.
• Bij voorkeur zijn er niet te veel andere verandertrajecten gaande1.
De ene organisatie kiest voor een pilotafdeling met
medewerkers die over het algemeen open staan voor
verandering. Dat maakt het makkelijker om HNW in
te voeren. Andere organisaties kiezen juist voor een
afdeling met mensen die waarschijnlijk veel
weerstand tegen HNW-veranderingen geven. Als het
traject daar slaagt, is de kans groot dat het op
andere afdelingen ook een succes wordt. Voor beide
aanpakken valt iets te zeggen. Het verschil maakt
wel duidelijk dat een manager altijd oog moet
hebben voor de pioniers die graag nieuwe ideeën
inbrengen, en volgers, die wat meer tijd en
begeleiding nodig hebben voor een verandering.
1 Het

invoeren van HNW naast andere verandertrajecten kan
leiden tot ‘verandermoeheid’, tot verwarring voor medewerkers
en bemoeilijkt de evaluatie van de afzonderlijke trajecten.
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INLEIDING

TNO QUICKSCAN

VOORBEREIDEN

Deze vragenlijst gaat over Het Nieuwe Werken. Hiermee wil [organisatie] de wensen en behoeften
van een kleine groep medewerkers in kaart brengen als voorbereiding op een verdere verkenning.
Het Nieuwe Werken is een breed begrip dat vooral gaat over aansluiten bij de behoefte van
medewerkers, zodat zij gezond, geïnspireerd en productief samen kunnen werken. Mogelijke
redenen om over te gaan op Het Nieuwe Werken kunnen zijn: zorg dichtbij de cliënt, meer
flexibiliteit voor medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering.

UITVOEREN
BORGEN

Op dit moment wordt door een projectgroep nagedacht hoe dit bereikt kan worden met Het
Nieuwe Werken. Er is aandacht voor de thema's fysieke werkplek, ICT, cultuur, en management.
Het Nieuwe Werken is dus meer dan alleen thuiswerken en laptops. Het gaat bijvoorbeeld ook
over de cultuur binnen de organisatie en de autonomie van medewerkers.
Om dit concreet in te vullen binnen [organisatie] is ook uw mening belangrijk!
Daarom vragen we u deze vragenlijst in te vullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten.
Invullen kan tot uiterlijk [datum].
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met [naam en contactgegevens].
[Lees verder] Vragenlijst
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QUICKSCAN
Eerst volgen wat algemene vragen.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN

1. Wat is uw functie binnen [organisatie] ?
□ Behandelaar

□ Manager

□ Ondersteuning / staf

□ Overig, namelijk …

2. Wat is uw leeftijd?
……………….. jaar
3. Wat is uw geslacht?
□ Man

BORGEN

□ Vrouw

De volgende vragen gaan over het thema ‘Werkplek’.

4. Heeft u op dit moment een eigen vaste werkplek op kantoor?
□ Ja
□ Nee
5. Hoe belangrijk vindt u deze eigen vaste werkplek om uw werk goed uit te kunnen voeren?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk

BIJLAGEN

6. Waaraan heeft u vanuit de organisatie op een eigen vaste werkplek behoefte om uw werk
goed uit te kunnen voeren?
□ Vaste pc
□ Laptop
□ Opbergruimte
□ Monitor
□ Docking station
□ Toegang tot cliëntdossier
□ Muis
□ Vaste telefoon
□ Anders, namelijk …
□ Toetsenbord
□ Mobiele telefoon
□ Niet van toepassing
[Lees verder] Vragenlijst

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

 Terug naar stap 3

QUICKSCAN
7. Mag u van de organisatie thuis werken?
□ Ja

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN
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□ Nee

8. Hoe belangrijk vindt u thuis werken?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal

□ Onbelangrijk

9. Wat zou voor u de reden zijn om thuis te willen werken?
□ Minder reistijd
□ Sfeer en uitstraling van de
werkomgeving
□ Betere afstemming tussen
□ Flexibiliteit van
werk en privé
kantoortijden
□ Beter geconcentreerd werken □ Makkelijker doorwerken of
overwerken

□ Zeer onbelangrijk

□ Vermindering van CO2 door
minder woon-werk verkeer
□ Anders, namelijk …

□ Niet van toepassing

10. Waaraan heeft u (vanuit de organisatie) behoefte als u thuis werkt?
□ Laptop
□ Toegang tot cliëntdossiers □ Videocontact met collega’s
□ Tablet

□ Toegang tot intranet

□ Anders, namelijk …

□ Mobiele telefoon

□ Toegang tot bestanden op
de server
□ Telefonisch contact met
collega’s

□ Niet van toepassing

□ Token
(verbinding intranet/Citrix)
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11. Heeft u op dit moment vanuit uw organisatie de mogelijkheid om bij cliënten thuis te
werken (bijv. het cliëntdossier inzien en bijwerken)?
□ Ja
□ Nee
□ Niet van toepassing
[Lees verder] Vragenlijst
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12. Hoe belangrijk vindt u het om bij cliënten thuis te kunnen werken (bijv. het cliëntdossier
inzien en bijwerken) om uw werk goed uit te kunnen voeren?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
13. Waaraan heeft u (vanuit de organisatie) behoefte als u bij cliënten thuis werkt?
□ Laptop
□ Cliëntdossiers
□ Rooster inzien
□ Anders, namelijk …
inzien en bijwerken
□ Mobiele telefoon
□ Toegang tot intranet □ Digitale agenda
□ Niet van toepassing
inzien
□ Token (verbinding
□ Toegang bestanden
intranet/Citrix)
op server
14. Heeft u vanuit de organisatie voldoende mogelijkheden om met collega’s te kunnen
communiceren (fysiek / telefonisch / digitaal) ?
□ Ja
□ Nee
15. Hoe belangrijk vindt u het om met collega’s te kunnen communiceren (fysiek / telefonisch
/ digitaal) om uw werk goed uit te kunnen voeren?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
16. Op welke manier zou u met collega’s willen communiceren?
□ “Face-to-Face” op
□ Telefonisch
□ Forum-functionaliteit
kantoor
op intranet
□ “Face-to-Face” elders □ Chatten
□ Tijdens kantoortijd
dan op kantoor
□ E-mail
□ Videobellen
□ Buiten kantoortijd

BIJLAGEN
[Lees verder] Vragenlijst

□ Anders, namelijk …

□ Niet van toepassing

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 3

QUICKSCAN

17. Heeft u vanuit de organisatie op dit moment de mogelijkheid om buiten uw reguliere
werktijd te werken?
□ Ja
□ Nee
18. Hoe belangrijk vindt u het om buiten uw reguliere werktijd te kunnen werken (met behoud
van het totaal aantal gewerkte uren)?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk

UITVOEREN
BORGEN

19. Wanneer zou u buiten uw reguliere werktijd willen
werken?
□ ‘s Morgens vóór
□ ‘s Avonds ná □ In het
werktijd
werktijd
weekend
De volgende vragen gaan over het thema ‘ICT’.

□ Anders,
namelijk …

□ Niet van
toepassing

20. Heeft u op dit moment beschikking over een mobiele (smart)phone van uw werk?
□ Nee, wel een mobiele telefoon
□ Nee, wel een vaste
□ Nee, geen mobiele en
□ Ja
zonder internet
telefoon
geen vaste telefoon
21. Hoe belangrijk is het kunnen gebruiken van een mobiele (smart)phone voor het goed
kunnen uitvoeren van uw werk?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk

BIJLAGEN

22. Waarvoor zou u een mobiele (smart)phone (willen) gebruiken in uw werk?
□ Bellen met cliënten
□ Intranet inzien
□ Digitale agenda
□ Protocollen inzien
inzien
□ Bellen met collega’s □ Bestanden op de
□ Googlen en
□ Anders, namelijk …
server inzien
opzoeken
□ Cliëntdossiers inzien □ Rooster inzien
□ Werkgerelateerde
□ Niet van toepassing
en bijwerken
filmpjes bekijken
[Lees verder] Vragenlijst

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

QUICKSCAN

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 3

23. Heeft u op dit moment beschikking over een laptop of tablet van uw werk?
□ Ja, een laptop
□ Ja, een tablet
□ Nee

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

24. Hoe belangrijk is de beschikking over een laptop of tablet om uw werk goed uit te kunnen
voeren?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
25. Waarvoor zou u een laptop of tablet (willen) gebruiken in uw werk?
□ Cliëntdossiers inzien □ Protocollen inzien
□ Googlen en
□ Anders, namelijk …
en bijwerken
opzoeken
□ Intranet inzien
□ Rooster inzien
□ Werkgerelateerde
□ Niet van toepassing
filmpjes bekijken
□ Bestanden op de
□ Digitale agenda
server inzien
inzien
De volgende vragen gaan over het thema ‘Cultuur’.
26. Heeft u voldoende handvatten, kennis en ervaring voor een vraaggestuurde aanpak bij uw
cliënten? (Onder vraaggestuurde aanpak wordt verstaan: de vraag achter de vraag stellen,
achterhalen wat cliënten werkelijk willen.)
□ Ja
□ Nee
□ Niet van toepassing
27. Hoe belangrijk vindt u een vraaggestuurde aanpak voor het goed uitvoeren van uw werk?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
□ Niet van toepassing

BIJLAGEN

[Lees verder] Vragenlijst

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 3

QUICKSCAN

28. Wat heeft u nodig om volgens een vraaggestuurde aanpak te kunnen werken?
□ Minder protocollen /
□ (Meer) praktijkervaring
□ Meer protocollen /
handleidingen
handleidingen, namelijk over: …
□ Ervaringen delen met
□ Begeleiding door de
□ Anders, namelijk …
collega’s
leidinggevende
□ Trainingen
□ Zelfstandig kunnen werken □ Niet van toepassing

UITVOEREN

29. Heeft u voldoende ondersteuning van de organisatie om kennis te delen met uw collega’s?
(Onder kennis delen wordt verstaan: casussen bespreken, nieuwe ontwikkelingen delen, om
advies vragen, etc.)
□ Ja
□ Nee

BORGEN

30. Hoe belangrijk vindt u het om kennis te kunnen delen met uw collega’s voor het goed
kunnen uitvoeren van uw werk?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
31. Op welke manier wilt u kennis delen met uw collega’s?
□ Elkaar één-op-één
□ Via casusbesprekingen in
ontmoeten
een team
□ Teambesprekingen
□ Documenten uitwisselen

BIJLAGEN

□ E-mail / telefonisch

□ Filmpjes uitwisselen

□ Specifieke hulp bij een
casus

□ Via een forum op internet

[Lees verder] Vragenlijst

□ Anders, namelijk …
□ Niet van toepassing

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

 Terug naar stap 3

QUICKSCAN

32. Heeft u voldoende mogelijkheden om outreachend te werken? (Onder outreachend werken
wordt verstaan: het vergroten van zelfredzaamheid van cliënten, ook van hen die daar niet
specifiek om vragen.)
□ Ja
□ Nee
□ Niet van toepassing
33. Hoe belangrijk vindt u outreachend werken voor de kwaliteit van uw werk?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
□ Niet van toepassing
34. Wat heeft u nodig om outreachend te kunnen werken?
□ Minder protocollen /
□ Begeleiding door de
□ Anders, namelijk …
handreikingen
leidinggevende
□ Ervaringen delen met
□ Zelfstandigheid in het werk □ Niet van toepassing
collega’s
□ (Meer) praktijkervaring
□ Buiten kantoor toegang
hebben tot cliëntdossiers
□ Trainingen
□ Meer protocollen /
handreikingen, namelijk …
35. Vindt u dat u voldoende contact heeft met uw cliënten?
□ Ja
□ Nee

BIJLAGEN

Terug naar
overzicht 

□ Niet van toepassing

36. Hoe belangrijk vindt u voldoende contact met uw cliënten?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Niet van toepassing
[Lees verder] Vragenlijst

□ Zeer onbelangrijk

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN

QUICKSCAN

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 3

37. Wat heeft u nodig om voldoende contact te hebben met uw cliënten?
□ Minder administratieve
□ Andere afspraken met
□ Anders, namelijk …
lasten
leidinggevende, namelijk …
□ Andere manier van
□ Niet van toepassing
□ Verruiming van werktijden
werken, namelijk …

De volgende vragen gaan over het thema ‘Management’.

UITVOEREN
BORGEN

38. Vindt u dat uw leidinggevende stuurt op door u behaalde resultaten?
□ Ja
□ Nee
39. Hoe belangrijk vindt u dat uw leidinggevende stuurt op door u behaalde resultaten?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
40. Wat heeft u nodig om door uw leidinggevende gestuurd te worden op door u behaalde
resultaten?
□ Vertrouwen van de
□ Afspraken op teamniveau
□ Anders, namelijk …
leidinggevende
over verwachte resultaten
□ Duidelijkheid over welke
□ (Meer) inzicht in uw
□ Niet van toepassing
resultaten verwacht worden
behaalde resultaten
□ Concrete afspraken over
verwachte resultaten
41. Heeft u voldoende autonomie in uw werk?
□ Ja
□ Nee

BIJLAGEN

39. Hoe belangrijk vindt u autonomie om uw werk goed uit te kunnen voeren?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
[Lees verder] Vragenlijst

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

QUICKSCAN
43. Wat heeft u nodig voor meer autonomie in uw werk?
□ Minder afspraken,
□ Afspraken met
protocollen, etc.
collega’s, over …
□ Afspraken met
□ Anders, namelijk …
leidinggevende, over …

Terug naar
overzicht 

 Terug naar stap 3

□ Niet van toepassing

44. Kunt u (samen met uw team) uw eigen doelen bepalen in uw werk?
□ Ja
□ Nee
45. Hoe belangrijk vindt u het om (samen met uw team) eigen doelen te bepalen in uw werk?
□ Zeer belangrijk
□ Belangrijk
□ Neutraal
□ Onbelangrijk
□ Zeer onbelangrijk
46. Welke doelen zou u (samen met uw team) willen stellen?
□ Doelen op cliëntuitkomsten □ Doelen op beperking
□ Anders, namelijk …
ziekteverzuim
□ Doelen op kwaliteit van zorg □ Doelen op tevredenheid in □ Niet van toepassing
het (samen)werken
□ Doelen op
□ Doelen in relatie tot te
cliënttevredenheid
draaien productie
47. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over het onderwerp ‘Het Nieuwe Werken’?

48. Heeft u opmerkingen over deze vragenlijst?

BIJLAGEN

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN

Terug naar
overzicht 

HNW MODEL
Concepten op het gebied van HNW kenmerken zich door de integratie van vier elementen, waarbij
de mens altijd centraal staat, zoals ook te zien is in onderstaande figuur.
• (ICT) Technologie, zoals: e-mental health, videoconference, draadloos toegang tot het
bedrijfsnetwerk, sociale media.
Klik op
eenwerktijden.
van de blokken
• Fysieke Werkomgeving, zoals: telewerken, thuiswerken,
flexibele
• Organisatie & Management, zoals: de wijze waarop
de organisatiestructuur
is ingericht,
voor
meer informatie
over dit
managen op basis van vertrouwen, gericht op resultaat.
HNW element
• Cultuur & Mentaliteit, zoals: de cultuur die in de organisatieonderdelen
heerst, autonomie van
medewerkers, onderlinge afspraken over manieren van werken.
Bekijk voor meer informatie dit filmpje over HNW van de Parnassia Groep!

BORGEN

ORGANISATIE &
MANAGEMENT

(ICT) TECHNOLOGIE

MENS
BIJLAGEN

FYSIEKE
WERKOMGEVING
Klik op een van de blokken voor meer informatie over dit HNW element.

CULTUUR &
MENTALITEIT

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

Terug naar
overzicht 

HNW MODEL – (ICT) TECHNOLOGIE
Het benutten van nieuwe technologische mogelijkheden.

VOORBEREIDEN

VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN

Digitale
roosterplanning

UITVOEREN

eHealth

Flexwerken

BORGEN

ICT-training

DOELSTELLINGEN

Intranet

Overal bereikbaar

Informatie overal
toegankelijk

Samenwerken
op afstand
Ondersteuning
van taken

BIJLAGEN
Klik op een van de blokken voor meer informatie over dit HNW element.

Beweeg met uw muis
over de maatregelen
voor meer uitleg

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

Terug naar
overzicht 

HNW MODEL – FYSIEKE WERKOMGEVING
Fysieke omgeving die de type werkzaamheden faciliteren.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

Activiteitgerelateerd
werken

Tijd- en plaatsonafhankelijk
werken

Kantoor als plek
voor ontmoeting
Flexibel werken
Efficiënt benutten
van ruimte
DOELSTELLINGEN
Flexwerken

Gezond aan het werk

BIJLAGEN

Efficiënter overleggen
en vergaderen

Efficiënter met
ruimte omgaan
De klant is koning

VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN
Klik op een van de blokken voor meer informatie over dit HNW element.

Beweeg met uw muis
over de maatregelen
voor meer uitleg

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

Terug naar
overzicht 

HNW MODEL – ORGANISATIE & MANAGEMENT
Organisatiestructuur passend bij HNW: managen op basis van vertrouwen, gericht op resultaat.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN
Beweeg met uw muis
over de maatregelen
voor meer uitleg

(Team)targets
Zelfroosteren

DOELSTELLINGEN
Management op
basis van vertrouwen
Platte / flexibele
organisatievorm
Output- en
resultaatgericht

BIJLAGEN
Klik op een van de blokken voor meer informatie over dit HNW element.

Zelfsturing

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING

Terug naar
overzicht 

HNW MODEL – CULTUUR & MENTALITEIT
Kenmerken van een HNW-cultuur en –mentaliteit zijn autonomie en afspraken over de werkwijze.

VOORBEREIDEN
UITVOEREN

Zelfsturend,
autonomie

Flexibel in tijd en plaats

BORGEN

Slim reizen,
Slim werken

De patiënt
aan het roer

Samen kennisdelen

DOELSTELLINGEN
Werksessie HNW
gedragsafspraken

BIJLAGEN

Beweeg met uw muis
over de maatregelen
voor meer uitleg

Sturing op
resultaat
Werkplekgebruik

De klant is koning

Training voor
leidinggevenden

VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN
Klik op een van de blokken voor meer informatie over dit HNW element.

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN
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VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN EN TIPS BIJ INVOEREN
THEMA (ICT) TECHNOLOGIE
• Flexwerken. U faciliteert ‘overal kunnen werken’ voor medewerkers met bijvoorbeeld laptops,
tablets of smartphones, telefonie via hotdesking, beveiligde toegang tot het intranet en EPD,
videocontact en follow-me printen.
Stel uzelf de vraag: wat moeten medewerkers kunnen met ICT-ondersteuning? Als zij alleen op
kantoor werken vraagt dat andere apparatuur dan wanneer zij ook onderweg werken of bij
cliënten thuis moeten kunnen inloggen. Werken aan lange stukken tekst vraagt iets anders van
een apparaat dan snel dingen opzoeken en veel contact onderhouden met collega’s.
Niet iedere discipline heeft dezelfde taken, dus zal misschien niet iedere medewerker met
hetzelfde apparaat uit de voeten kunnen. Maak differentiatie mogelijk.
Maak op basis van bovenstaande inventarisatie een functioneel en technisch plan van eisen.
• eHealth. U faciliteert ICT-mogelijkheden voor patiënten, bijvoorbeeld e-health en blended care,
meer regie door eigen inzicht in het behandelplan en zelf online inplannen van afspraken,
online lotgenotencontact en beschikbaar WiFi in de klinieken.
• Intranet. U richt een gepersonaliseerd intranet in waar medewerkers kunnen leren en kennis
delen met behulp van ICT, zoals een portaal voor samenwerken en een digitaal
ontwikkelportaal met bijv. leermiddelen en een loopbaantest.
• Digitale roosterplanning. U maakt de roosterplanning digitaal en krijgt daarmee ook inzicht in
welke ruimtes veel en welke weinig gebruikt worden, op welke tijden er piekbezetting is, en
hoeveel ruimtes u eigenlijk echt nodig heeft.
• ICT-training. U biedt een training aan om te leren werken met eventuele nieuwe apparatuur.
Voor met name oudere medewerkers is dit nog niet altijd een vanzelfsprekendheid. U zorgt dat
instructies makkelijk te vinden zijn, en een helpdesk beschikbaar is. Heeft u ook een digitale
omgeving voor patiënten? Dan moeten zij ook gebruik kunnen maken van instructies en een
helpdesk.
[Lees verder] Thema Fysieke Werkomgeving
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VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN EN TIPS BIJ INVOEREN
THEMA FYSIEKE WERKOMGEVING
• Activiteitgerelateerd werken. Om werkactiviteiten goed te faciliteren richt u verschillende
werkplekken in voor verschillende taken. Huisvesting wordt divers ingericht vanuit de vraag wat
nodig is. U bepaalt welke activiteit-gerelateerde ruimtes u straks gaat gebruiken. Voor
bijvoorbeeld patiëntgesprekken, overleg met collega’s in groot en klein verband, telefoneren en
geconcentreerd werken. Hoe is het werk in tijd verdeeld over deze taken (van verschillende
disciplines)?
• Tijd- en plaatsonafhankelijk werken. U stimuleert tijd- en plaatsonafhankelijk werken,
bijvoorbeeld op andere kantoren, thuis, bij andere organisaties, bij patiënten thuis of op andere
plekken. Let op dat hiervoor randvoorwaarden vanuit ICT nodig zijn.
• De klant is koning. U richt het gebouw en met name de ontvangst, gastvrij in met bijvoorbeeld
een aantrekkelijke wachtruimte, een gastheer/-vrouw (losgekoppeld van de telefonie) of een
aanmeldzuil waarop te zien is wie zich waar bevindt.
• Gezond aan het werk. U helpt medewerkers ook thuis gezond te werken met uitleg over hoe zij
zelf een arbotechnisch verantwoorde werkplek kunnen inrichten. Een andere mogelijkheid is
om de werkplek voor ze in te richten, dat kan echter ook als sturend of betuttelend worden
ervaren, wat niet past binnen HNW. Zie ook de Algemene informatie HNW, een voorbeeld van
een risico-inventarisatie (RIE) voor flexibel werken (externe link naar PDF) en een Handreiking
Het Nieuwe Werken: Hoe blijf je er gezond bij (externe link naar PDF).
• Flexwerken. Het flexibel gebruik van behandelkamers levert bij behandelaren vaak bezwaren
op omdat deze ruimtes deel uit maken van het therapeutisch instrumentarium. Een optie is om
deze ruimtes wel toe te wijzen aan behandelaren maar deze ruimtes met verschillende (vaste)
behandelaren te delen. U maakt met elkaar afspraken over kastruimtes en een clean desk
policy.
[Lees verder] Meer voorbeelden
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VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN EN TIPS BIJ INVOEREN
THEMA FYSIEKE WERKOMGEVING
• Efficiënter met ruimte om gaan. U denkt na over huisvesting op lange termijn. Onnodige
gebouwen kunnen wellicht worden afgesloten. U bepaalt welk type ruimte (bijv. spreekkamers,
kantoorruimtes, vergaderzalen) hoe vaak per week bezet is en wat piekbelastingen zijn voor
deze ruimtes.
U bepaalt ook hoe groot uw patiëntpopulatie is en wat dit betekent voor het aantal benodigde
ruimtes. Hoe verwacht u dat de patiëntpopulatie zich zal ontwikkelen? Denk ook aan het
verschil in verschillende typen zorg en het verschuiven daarvan, bijv. van klinische naar
ambulante zorg. Maak zoveel mogelijk gebruik van systemen, zoals DBC-declaratiegegevens.
Geeft u medewerkers ook de mogelijkheid tot thuiswerken? Calculeer hiermee niet teveel winst
in. Uit onderzoek van het CBS blijkt bijv. dat bijna 27% van de mensen werkzaam in de zorg
incidenteel thuiswerken, maar dat dit gemiddeld slechts vier tot vijf uur per week is. Slechts 6%
werkt structureel thuis (CBS, 2012). Er bestaan normeringen voor het aantal werkplekken dat
nodig is voor het aantal FTE medewerkers. Bedenk goed of u hiermee uitkomt. Houdt ook
rekening met piekbelasting op dagen dat er bijvoorbeeld afdelingsoverleg is.
• Efficiënter overleggen en vergaderen. U introduceert bijvoorbeeld staand vergaderen. Dat
hoeft niet elke keer en geen urenlang, maar om de vergadertijd af en toe in te korten en meer
energie in een vergadering te brengen is het een handig middel. Of u introduceert digitaal
overleggen, bijvoorbeeld via videoconferencing. Niet alle overleg hoeft in elkaars fysieke
aanwezigheid. De ervaring leert dat videobellen ten opzichte van ‘gewoon bellen’ veel meer het
gevoel van fysiek overleggen benadert.
[Lees verder] Thema Organisatie & Management

BIJLAGEN

Terug naar
overzicht 

ROUTEPLANNER HET NIEUWE WERKEN
INLEIDING
VOORBEREIDEN
UITVOEREN
BORGEN

VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN EN TIPS BIJ INVOEREN
THEMA ORGANISATIE & MANAGEMENT
• Teamtargets. Stel (team)targets, zorg dat deze voor iedereen duidelijk zijn en ook over de tijd
te volgen zijn, en stuur hier op. Geef medewerkers het vertrouwen dat ze deze targets zelf
zullen realiseren, zodat ze ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen en kunnen
experimenteren. Daar hoort ook investering in ontwikkeling van medewerkers bij.
• Zelfroosteren. Hoewel zelfroosteren wordt gezien als één van de toepassingen van HNW in de
zorgsector (Nyfer, 2012), is het door de pilotorganisaties niet specifiek genoemd.
• Zelfsturing. Ook zelfsturing wordt gezien als kansrijk voor de zorgsector, vooral voor
(thuis)verzorgende en sociaal-agogische beroepen. Dit is een meer verregaande toepassing van
HNW (Nyfer, 2012). Binnen de zorgsector is Buurtzorg een goed voorbeeld van een organisatie
die werkt met zelfsturende teams.
Meer eigen regie en autonomie bij medewerkers leggen vraagt uiteraard een andere manier
van aansturen. Soms zijn managers geneigd om nieuwe controlesystemen in te bouwen en
daarmee alsnog de regie in eigen hand te houden. Denk vooraf dus goed na over hoe mensen
aangestuurd gaan worden en bij wie verantwoordelijkheden liggen. Waar medewerkers meer
eigen regie krijgen, kunt u ervoor kiezen dit ook voor managers te laten gelden. Zij krijgen meer
regie in de wijze van aansturen. De visie is organisatiebreed, maar de manier waarop dit wordt
ingevuld is aan managers zelf.
[Lees verder] Thema Cultuur & Mentaliteit
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VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN EN TIPS BIJ INVOEREN
THEMA CULTUUR & MENTALITEIT
• Werksessie HNW gedragsafspraken. Bepaal in een regulier of ander overleg hoe u als
collega’s met elkaar om wil gaan, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken en contact op
afstand: welke afspraken maakt u onderling, hoe spreekt u elkaar aan op ongewenst gedrag?
Mobiel kunnen werken maakt dat medewerkers hun werktijden verruimen. Sommigen hebben
(onterecht) het gevoel dat er van hen verwacht wordt altijd bereikbaar te zijn. Of ook in de
avonduren nog wat extra werk te verrichten. Bedenk of u hier afspraken over wilt maken met
medewerkers. Let op dat voorbeeldgedrag van leidinggevenden hier negatief uit kan pakken.
• Sturing op resultaat. Bespreek in het functioneringsgesprek met de leidinggevende ook hoe
medewerkers willen werken, wanneer ze prettig werken en of het helder is waar ze op
aangestuurd worden. Ondersteun medewerkers in deze nieuwe manier van werken door
duidelijk te zijn in verwachtingen en tijd te nemen voor vragen.
• De patiënt aan het roer. Geef de patiënt inspraak in de keuze voor behandeling, stel
gezamenlijk een zorgplan op en geef de patiënt toegang zodat die zelf de vorderingen kan
bijhouden.
• De klant is koning. Zorg voor gastvrijheid voor patiënten, bijv. met een gastheer/-vrouw bij de
ontvangst en verruimde openingstijden. Ervaringen hiermee kunnen bijvoorbeeld worden
getoetst in spiegelgesprekken of met mystery guests. Wees u ervan bewust dat medewerkers
de manier waarop zij worden benaderd, ook toepassen op de manier waarop ze patiënten
benaderen. Klantgerichtheid werkt door alle werkprocessen heen.
• Werkplekgebruik. Creëer een sfeer waarin waarden bespreekbaar zijn en waarin mensen
ruimte voelen elkaar aan te spreken. Geef daarin het goede voorbeeld als leidinggevende. Vier
successen, maar geef ook ruimte voor mislukkingen.
• Training voor leidinggevenden. Managers en teamleiders zijn van onschatbare waarde voor
het invoeren van HNW. Zij zijn verantwoordelijk voor de implementatie en moeten begrijpen
welke voordelen HNW met zich meebrengt en welke valkuilen er zijn. In een training kunnen zij
bijv. leren hoe zij HNW op hun afdeling willen presenteren.
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Over HNW wordt zeer veel gesproken en geschreven en voor u het weet raakt u de weg kwijt in de
enorme hoeveelheid informatie die u kunt vinden op internet. Het blijkt soms een lastige opgave
om daaruit de relevante en feitelijke informatie te vinden. Op de volgende pagina’s hebben we een
aantal links naar websites en online documenten opgenomen waarvan wij denken dat ze voor u
relevant kunnen zijn. Deze zijn gesorteerd op onderwerp.

UITVOEREN
BORGEN

Het Nieuwe Werken algemeen
• Forum Duurzaam Werken: www.forumduurzaamwerken.nl
• Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf: www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl
• Slim Werken Slim Reizen: www.slimwerkenslimreizen.nl
• Werk en Vervoer: www.werkenvervoer.nl
• TNO Het Nieuwe Werken: www.tno.nl/hetnieuwewerken
• De PDF ‘Wijzer in Het Nieuwe Werken’ van TNO geeft op beknopte wijze
wat meer inzicht in wat HNW is en welke voor- en nadelen er aan kleven.
Het stuk is ingestoken vanuit een facilitaire blik.
Wetenschappelijke onderbouwing van HNW effecten
• ‘Niet ICT maar cultuur van doorslaggevend belang bij
Het Nieuwe Werken’ (TNO persbericht)
• Effecten van HNW op bedrijfsdoelstellingen (TNO presentatie)
[Lees verder] Meer interessante links over HNW
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Het maken van een Business Case HNW
Voor meer informatie over het maken van een business case kunt u deze
filmpjes bekijken:
• Instructiefilmpje: doel van een businesscase
• Instructiefilmpje: hoe werkt het maken van een businesscase
• www.businesscase-eerstelijn.nl

UITVOEREN
BORGEN

BIJLAGEN

Terug naar
overzicht 

Arbo gerelateerde websites
• Risico Inventarisatie & Evaluatie per branche: www.rie.nl
• Voorbeeld RI&E voor HNW
• Wie verantwoordelijk voor ergonomie?
• Thuiswerkchecklist
• Normen over ergonomie en kantoorwerk: www.nen.nl
• Arboportaal www.arboportaal.nl
• Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
• Technostress rapport
Implementatie van HNW
• Overzicht van kritische succesfactoren (CfPB)
• Werk 3.0 geeft informatie en deelt ervaringen over implementatie van
HNW in de geestelijke gezondheidszorg, o.a. via een online tool,
ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen bij HNW. Dit is een
initiatief van de Parnassia Groep, die zelf al enige tijd met HNW bezig is.
• Kennisbank sociale innovatie
• Dossier Het Nieuwe Werken (FNV Bondgenoten)
• Boek: Praktijkvisies op Het Nieuwe Werken (De Pous & Van der Wielen)
• Boek: Het Nieuwe Werken: Hype of blijver? (Van den Broek et al.)
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EINDE
Dit is de laatste pagina van de routeplanner.
Klik hieronder om terug te keren naar het overzicht of druk op ‘Esc’ om de
routeplanner af te sluiten.
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