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1. Het Nieuwe Werken in het MBO 
 

Verkenning 

Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie om effectiever, efficiënter en leuker werk te bereiken door 

alleen te sturen op output en medewerkers zo veel mogelijk vrijheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen te geven om zelf te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie zij hun werk doen. Als 

onderdeel van het speerpunt Professionele Ruimte heeft SOM verkend welke mogelijkheden mbo-

instellingen zien om met Het Nieuwe Werken aan de slag te gaan. Drie vragen zijn daarbij leidend 

geweest:
1
   

1) Wat doen mbo-instellingen op het gebied van HNW?  

2) Wat zijn aanleidingen voor mbo-instellingen om met (aspecten van) HNW te gaan werken? 

3) Wat zijn de ervaringen en verdere plannen?  

 

Voor de verkenning is een enquête ingevuld door vijftig (overwegend HR-)medewerkers van MBO-

instellingen. Daarna zijn gesprekken gevoerd met drie relatieve voorlopers: ROC Tilburg (Sport en 

Bewegen), Scalda en RijnIJssel. In de gesprekken is ingezoomd op de ervaringen, dilemma’s en 

behoeften.  

 

Dit document bevat de uitkomsten van de gehele verkenning. Daarbij is aangesloten op de inzichten 

uit een voorverkenning ‘Flexibeler werken bij Scalda’. De lessen van die gesprekken staan op de 

website van SOM.
2
   

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Som programmering Professionele Ruimte 2015.  

2
 Zie http://www.sommbo.nl/Professionele-ruimte/Flexibeler-werken.  



2. Wat is Het Nieuwe Werken?  
 

Het Nieuwe Werken (HNW) is één van de meest populaire trends op het gebied van 

organisatieontwikkeling van de laatste jaren. Een paar jaar terug zei meer dan een kwart van de 

Nederlandse organisaties het toe te passen in de organisatie.
3
 Inmiddels zal dat percentage verder 

zijn toegenomen.  

 

Maar wat is het precies? De meest zichtbare component is dat medewerkers in staat worden gesteld 

om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Veel mensen associëren HNW daarom vooral met 

telewerken en flexibele kantoortuinen. Veel organisaties zijn ook op die manier begonnen: meer 

ruimte voor de werknemer om werk en privé te combineren en een besparing op huisvestingskosten 

voor de werkgever. Een win-winsituatie.  

 

De minder zichtbare kant van die verschuiving is echter minstens zo interessant. De ruimte voor 

topdown aansturing neemt onvermijdelijk af, omdat de leidinggevende er niet altijd bij is. Dit is in het 

mbo zelfs vastgelegd in het Professioneel Statuut, waarin onderwijsteams als basis organisatorische 

eenheid de ruimte krijgen om zelfstandig en collegiaal binnen het team te beslissen over de 

beroepsuitoefening. Daarbij past dat medewerkers (teams) beoordeeld worden op resultaat, en niet 

zozeer op hun aanwezigheid of de wijze waarop zij hun taken uitvoeren. In veel literatuur over HNW 

ligt daarom de nadruk op professionele ruimte: de medewerker krijgt de ruimte, het vertrouwen en 

de verantwoordelijkheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee 

hij werkt en met wie hij werkt.
4
  

 

Zelfs binnen instellingen, die al de nodige ervaring hebben, blijken verschillende beelden te bestaan 

over wat precies de kern is van Het Nieuwe Werken.
5
 In de verkenning bij Scalda werd daarom al het 

belang geconstateerd van een scherpe afbakening. Bij de aanvang van deze verkenning is de 

volgende definitie gekozen:  

 

Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie om effectiever, efficiënter en leuker werk te bereiken door 

alleen te sturen op output en medewerkers zo veel mogelijk vrijheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen te geven om zelf te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie zij hun werk doen.
6
  

 

Deze definitie is ook gebruikt in de enquête.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Great place to work (2015) Whitepaper Het Nieuwe Werken.   

4
 Stichting Management Studies (2011) Het nieuwe werken ontrafeld. Over bricks, bytes en behavior.  

5
 Rotterdam School of Management (2014) Nationale Barometer Het Nieuwe Werken 2013. Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Noot: in 2014 is deze jaarlijkse monitor beëindigd.  
6
 Bij de inkadering is de breed aanvaarde definitie van Dik Bijl nuttig gebleken.  



3. Wat doen MBO-instellingen?  
 

Belang en aanleiding 

Een deel van de respondenten vindt het belangrijk (28%) of zelfs noodzakelijk (16%) om met HNW 

aan de slag te gaan. Daarnaast is er een groep (38%)  die HNW belangrijk vindt, maar geen eerste 

prioriteit. Van de respondenten vindt 18% HNW niet belangrijk. De meerderheid van de 

ondervraagden ziet behalve (enig) belang ook mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan. Een 

ruime meerderheid (68%) vindt HNW geschikt voor onderwijzend personeel. Die meerderheid is er 

ook bij de vraag naar geschiktgheid voor management (71%) en ondersteuning (66%).  

 

Veruit de belangrijkste aanleiding om met (aspecten van) HNW aan de slag te gaan is meer 

tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers (73%). Ook het vergroten van de strategische 

wendbaarheid van de organisatie wordt regelmatig (44%) genoemd als één van de hoofdredenen. 

Allerlei andere aanleidingen (kostenbesparingen, maatwerk voor studenten, meer productiviteit, 

bevorderen van creativiteit en innovatie, etc.) komen veel minder vaak voor.   

Eerste stappen 

Elementen van Het Nieuwe Werken komen in veel mbo-instellingen voor. Niettemin vindt slechts één 

van de vijftig respondenten (2%) dat de eigen organisatie al een eind op weg is. Ruim een kwart 

(26%) zegt dat de eerste stappen zijn gezet. Wat regelmatig voorkomt (42%) is dat de respondenten, 

zonder van HNW te willen spreken, elementen daarvan herkennen.  

 

Figuur 1.1 Vindt u dat HNW van toepassing is op uw organisatie?  

 

De vraag is welke elementen dat dan zijn. Aan de respondenten is daarom een aantal van die 

aspecten voorgelegd, gebaseerd op een uitwerking door Kluijtmans.
7
 De meest voorkomende 

                                                           
7
 Bij de uitwerking van HNW in elementen is de heldere uitwerking van Kluijtmans gebruikt. Zie Kluijtmans, F. 

(2014) Leerboek HRM. Noordhoff Uitgevers.  
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elementen zijn de aanwezigheid van flexibele contracten, het streven naar een netwerkorganisatie 

en een zekere professionele vrijheid om het werk zelf in te vullen/delen (manage your own work).  

 

Figuur 1.2 Waar bevinden mbo-instellingen zich op een reeks elementen van HNW?  

              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De drie percentages per regel zijn respectievelijk het deel van de instellingen dat het links genoemde 

woord het meest van toepassing vindt, instellingen die een middenpositie innemen en instellingen die 

vooral het rechter uiterste herkennen in de eigen organisatie.  

 

Thuiswerk en flexibele werktijden komen elk bij vier op de tien instellingen voor. Flexibele 

openingstijden (18%) en flexibele roosters voor leerlingen (4%) zijn veel minder breed verspreid. Het 

gebruik van thuiswerk is beperkt: in driekwart van de instellingen is dat hooguit af en toe (max. 15% 

van de arbeidsuren). Ruim een kwart (28%) verwacht een toename van thuiswerk in de komende vijf 

jaar. De rest denkt dat om uiteenlopende redenen niet: de aard van het werk maakt het niet 

mogelijk, de organisatie is er nog niet op ingesteld of de meeste mensen die thuis willen en kunnen 

werken, doen dat nu al.  

 

De meest genoemde aspecten van HNW waarmee organisaties in de toekomst (verder) aan de slag 

willen gaan zijn: sturen op restultaatafspraken (80%), meer autonomie voor personen en/of teams 

(78%), thuis werken (71%) en flexibele werktijden (56%). Minder vaak genoemd zijn de 

mogelijkheden van kennisdeling (49%), wisselende teams (37%) en flexibele werkplekken (29%).  
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4. Opbrengsten en ervaringen 
 

Opbrengsten 

Het beeld van de opbrengsten is gemengd. De teneur in zowel de gesprekken als de enquête is dat 

het management nog vaak aarzelt tussen loslaten en controle, waardoor de opbrengst nog beperkt 

is. Enkele respondenten benoemen als opbrengst dat er nu een gevoel van urgentie en discussie over 

het onderwerp is ontstaan, waarmee de deur voor verdere stappen is geopend. Anderen noemen 

een betere aansluiting tussen werk en privé en hogere productiviteit als opbrengsten.  

 

Ook de drie voorlopers vinden het lastig om over effecten te spreken. Er zijn geen indicatoren 

opgesteld, die zijn gemeten. De gesprekspartners achten het waarschijnlijk dat de verbeterde 

aansluiting tussen werk en prive bijdraagt aan de tevredenheid en een daling van het kortdurende 

ziekteverzuim. In Tilburg (zie kader) is zo’n verband gevonden. Ook kostenbesparing (op reiskosten 

en kantoorruimte) wordt genoemd als effect. Meer ervaring en betere monitoring van initiatieven is 

echter nodig om hierover meer algemeen geldende uitspraken voor het mbo te kunnen doen.  

 

ROC Tilburg, Sport en Bewegen 

De School voor Sport en Bewegen van ROC Tilburg is in 2011 begonnen met Het Nieuwe Werken. De 

resultaatverantwoordelijke teams (waarin de veertig tot vijftig docenten werken) zijn het vertrekpunt 

geweest. De kernteams van zes tot acht personen krijgen bepaalde taken en maken vervolgens zelf 

een plan met activiteiten. De teamleden bepalen onderling hoe ze die activiteiten invullen. Daarin is 

veel vrijheid, ook per persoon, zolang maar goed afspraken gemaakt worden.  

 

De aard van het werk biedt volgens de school steeds meer mogelijkheden voor HNW: het onderwijs 

gebeurt steeds minder vaak klassikaal, meer in groepjes, vaker zelfstandig en vaker buiten de deur. 

De vrijheid om zelf het werk in te richten neemt daardoor toe. Afgezien van (uiteraard) noodzakelijke 

les- en stagemomenten met leerlingen is er veel ruimte om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe 

iemand zijn werk doet.  

 

Door de organisatie zijn de randvoorwaarden vanaf het eerste moment ondersteund. Iedereen heeft 

een mobiele telefoon en een tablet ontvangen. Alle werkplekken zijn veranderd in flexibele 

werkplekken en overlegruimtes voor docenten en leerlingen. In het schooljaar 2013/’14 is ook in het 

onderwijs zelf overgestapt naar een volledig digitale werkwijze: digitale boeken, een leeromgeving in 

blackboard, goede faciliteiten (sharepoint) voor kennisdeling.  

 

Vanuit de organisatie is een analyse gemaakt van de veranderende rol van de leidinggevende en de 

medewerker, om hen daarin beter te kunnen ondersteunen. Er is een koppeling gemaakt met andere 

HR-speerpunten: professionalisering, vitalisering, duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk 

werkgeverschap. Ook worden de opbrengsten gemonitord. Enkele belangrijke uitkomsten waren 

tijdens de laatste evaluatie: meer tevreden werknemers, een daling van het kortdurend 

ziekteverzuim en een kostenbesparing.  

 



 

Scalda  

In januari 2012 fuseerden ROC Zeeland en ROC Westerschelde tot Scalda, een mbo-instelling met 

tienduizend studenten, duizend personeelsleden en acht vestigingen boven en onder de 

Westerschelde. Door de verhuizing van Middelburg naar Terneuzen werd het hoofdkantoor voor de 

honderdvijftig medewerkers veel minder goed bereikbaar. Daarop is besloten om voor deze groep 

over te stappen op tijd- en plaatsonafhankelijk werken, als praktische oplossing én als vingeroefening 

voor bredere toepassing.  

 

De opbrengsten bij Scalda zijn in 2013 reeds op een rij gezet.
8
 Voor deze inventarisatie is nogmaals 

contact gezocht om de ontwikkelingen sindsdien te achterhalen. Uitgaande van de conclusie destijds 

dat niet bricks (huisvesting) en bytes (ICT) doorslaggevend zijn maar behaviour (gedrag) van 

medewerkers en leidinggevenden, is sindsdien op die laatste pijler de nadruk gelegd. Toen Scalda 

merkte men dat over HNW veel uiteenlopende beelden en verhalen bestonden is de term zelfs 

helemaal verlaten.  

 

Inmiddels staan resultaatverantwoordelijke teams centraal bij de verdere gedachtevorming. Ook 

hierbij is de insteek professionele autonomie voor individuen en teams. Van medewerkers vraagt het 

verantwoordelijkheid nemen en van leidinggevenden vertrouwen en ruimte, precies die dingen die 

bij HNW doorslaggevend zijn. Scalda zou andere organisaties aanbevelen om zelfsturing als een 

testcase en opmaat  te gebruiken als aanloop naar HNW. De vraag wat nodig is om 

verantwoordelijkheden te nemen, leidt als vanzelf naar technische voorwaarden (bricks en bytes).  

 

 

ROC RijnIJssel 

Al zeker sinds 2008 is ROC RijnIJssel al bezig met Het Nieuwe Werken. De doelen zijn vooraf 

beschreven. Met de invoering is begonnen bij het personeel zonder lesgevende taken. Zij mochten 

(tot op zekere hoogte) zelf bepalen waar en wanneer zij hun werk deden en kregen ook de 

faciliteiten om dat te doen. Aanvankelijk was dat nog een vrij traag telewerksysteem, inmiddels is er 

al ruime tijd een systeem waarover betrokkenen goed te spreken zijn. Voor docenten zijn de 

toepassingsmogelijkheden van HNW bij ROC RijnIJssel beperkter, maar ze zijn er wel degelijk: niet 

iedereen staat immers altijd voor de klas.  

 

Vanwege de spraakverwarring wordt de term HNW alleen in beleidsnotities gebruikt en niet op de 

werkvloer. Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat vaak spraakverwarring ontstond over 

de inhoud, de tweede dat de inhoud per persoon en per team ook erg verschilt. Niet iedere functie is 

ervoor geschikt en zowel het moment van invoeren, het tempo als de precieze invulling kunnen per 

afdeling en persoon verschillen.  

 

Wat nodig en handig is, hangt af van het team. Het is dan ook belangrijk om juist daar een 

gemeenschappelijk kader af te spreken: wat willen we als team bereiken, hoe vaak zien we elkaar en 

wanneer, wat spreken we af over minimale bezetting? Elke afdeling en elk team moet zelf het 

evenwicht vinden tussen flexibiliteit en gezamenlijkheid.  

                                                           
8
 Zie project ‘Flexibele werken bij Scalda’, http://www.sommbo.nl/Professionele-ruimte/Flexibeler-werken.  



 

In één van de teams is bijvoorbeeld afgesproken dat het wenselijk is als iedereen op drie (dezelfde) 

dagen aanwezig is, dus ook iemand die maar drie dagen werkt. Zulke afspraken vinden zij nodig om 

de afstemming, kennisoverdracht en binding goed te bewaken. Er is ook afgesproken dat iedereen 

vooralsnog zijn eigen werkplek houdt – er is geen directe noodzaak of meerwaarde om daaraan te 

sleutelen.  

 

 

Belemmeringen en behoeften 

Verreweg de meest genoemde belemmering (72%) om met HNW aan de slag te gaan is 

terughoudendheid bij het management. Die belemmering past in een breder beeld: ook landelijk is 

de grootste belemmering dat de managementstijl en/of de organisatiecultuur er niet op aansluiten. 

Het management is bang om controle en invloed te verliezen, of vreest dat de afstemming, 

kennisdeling en binding in het team terugloopt.  

 

Ook de aard van het werk (58%) is door HR-medewerkers veel genoemd als belemmering. Hoewel de 

meeste respondenten vinden dat alle functietypes in beginsel in aanmerking komen voor HNW, wil 

dat volgens hen niet zeggen dat alle functies ook geschikt zijn. Sommige werkzaamheden lenen zich 

er minder goed voor, omdat dat die nu eenmaal op locatie uitgevoerd moeten worden of veel 

contact vereisen.  

 

In lijn met de geconstateerde terughoudendheid bij managers komen woorden als “ruimte” en 

“vertrouwen” vaak terug in antwoord op de vraag wat nodig is om (verder) met HNW aan de slag te 

gaan. Ook visie, lef – eveneens van het management – en een kartrekker zijn vaak genoemd. 

Daarnaast is behoefte aan de verspreiding van een handreiking of good practices.  

 

Mochten sectorale partijen (zoals SOM) een rol willen spelen, dan zou die zich volgens de 

respondenten vooral moeten concentreren op het management. Dat zou kunnen gebeuren door de 

meerwaarde en het ‘wat werkt’ van HNW met bestaand onderzoek te onderbouwen, voorlichting te 

geven, te adviseren over het proces, door goede praktijken te verspreiden. Ook een innovatiebudget 

voor proeftuinen is genoemd.  

 

 

 

  



5. Lessen 
 

Op grond van de enquête en de gesprekken zijn een flink aantal lessen te formuleren. Die zijn 

hieronder geordend naar lessen over de opzet, en lessen voor de uitvoering.  

 

Lessen over de opzet  

 

Begin met professionele ruimte in plaats van met kostenbesparingen 

Als de drie voorlopers het ergens over eens zijn is het over het volgende: de kern van Het Nieuwe 

Werken is niet het tijd- en plaatsonafhankelijke werken. Het is ook niet in eerste instantie een middel 

om kosten te besparen, maar een manier om de autonomie van professionals te faciliteren. Zelfs bij 

Scalda, dat door een fusie noodgedwongen begonnen was met de technische kant, is het accent 

inmiddels helemaal naar professionele ruimte verlegd.  

 

Spreek duidelijk af wat je onder Het Nieuwe Werken verstaat.. 

Het Nieuwe Werken is een containerbegrip waar van alles onder kan vallen. Kies daarom een 

duidelijke afbakening en definitie, zoals gedaan is in dit rapport. Ook belangrijk is om vooraf doelen 

te stellen: wat willen we bereiken en wanneer is HNW voor ons geslaagd? Die vragen geven veel 

richting en zijn essentieel om later scherp terug te kunnen kijken.  

 

.. of spreek er desnoods niet over.  

Niet iedereen verstaat onder HNW hetzelfde en omdat de invulling verschilt per individu (niet alle 

functies zijn geschikt, niet iedereen gaat even snel) ís het ook niet voor iedereen hetzelfde. In twee 

van de drie voorlopers is daarom besloten om de term niet meer te gebruiken en de nadruk te leggen 

op professionele ruimte en resultaatverantwoordelijke teams, iets waar veel ROC’s (ook) mee bezig 

zijn. Die zelfsturende teams kunnen een goede testcase en opmaat zijn voor HNW. Vanuit de vraag 

‘wat hebben teams nodig om verantwoordelijkheid te nemen’ kom je als vanzelf uit bij de technische 

kant.  

 

Maak gebruik van alle kennis, maar verdwaal er niet in 

Over HNW zijn inmiddels zeer veel boeken, rapporten, white papers, artikelen en trainingen 

verschenen. Daarin is veel kennis te vinden, maar ook heel veel uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige 

zienswijzen en definities. Gebruik wat nuttig is voor uw organisatie en staar u er verder niet op blind. 

Ga uit van professionele ruimte en oriënteer u vooral intern op waar in úw organisatie behoefte aan 

is om dat te bereiken.  

 

Doordenk vooraf een goede en samenhangende benadering 

Deze les dient vooral niet te worden opgevat als een aansporing om veel papier te produceren. Geen 

van de ROC’s heeft dat gedaan, en geen van hen betreurt dat. Wel is het goed om – naast huisvesting 

en ICT – vooraf goed na te denken over wat HNW vraagt van de organisatie, van teams, van 

individuele medewerkers en hun leidinggevenden en eventueel van studenten. Stel in het begin veel 

vragen: Hoeveel tijd willen we minimaal op kantoor doorbrengen om goed te kunnen blijven 

samenwerken? Hoe zorgen we voor een goede bereikbaarheid? Hoe gaan we die resultaatsturing 

doen? Hoe monitoren we resultaten? En welke link is er met ons beleid rond (bijvoorbeeld) 

professionalisering en duurzame inzetbaarheid? 



 

Lessen over de uitvoering 

 

Organiseer van onderop, differentieer en ga niet te snel 

Handel in stapjes en in nauwe samenwerking met mensen die het gaan doen en daar enthousiast 

over zijn. Luister naar hun behoeften en ideeën. Niet alle teams en leidinggevenden zijn tegelijk klaar 

voor HNW. Accepteer dat er voorlopers en achterblijvers zijn. Niet elke mate van zelfsturing is voor 

elke team even realistisch. Houd het simpel: laat elke afdeling zelf bekijken welke route en welk 

tempo het meest geschikt zijn. Trap niet in de val om (steeds meer) regels te willen verzinnen. 

Ruimte was nu juist het uitgangspunt: HNW is een principe en geen werkwijzer.  

 

De stijl van leidinggeven is doorslaggevend voor het succes 

De grootste worsteling bij de invoering van het nieuwe werken is waarschijnlijk het ‘loslaten’ door 

het management. HNW vraagt niet om (transactioneel) directief leiderschap en beheersing, maar om 

het (transformationeel) kunnen inspireren en aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. De 

nadruk op ontwikkeling zou daarbij een belangrijke plek moeten hebben. Bij die benodigde 

leiderschapsvaardigheden hoort ook: heb lef om door te pakken en waar nodig af te wijken van wat 

gebruikelijk en geregeld is. Denk vooraf na over competenties van leidinggevenden en formuleer 

daar criteria bij.  

 

Benoem een kartrekker en koester ambassadeurs 

Zaken als tijd- en plaatsonafhankelijk werken ontstaan niet vanzelf, maar vragen organisatie. Richt 

een stuurgroep in voor het denkwerk en benoem een kartrekker voor de uitvoering. Scalda heeft 

daarnaast ook goede ervaringen met een klankbordgroep om expertise in te brengen, ideeën aan te 

scherpen of te relativeren en de verbinding met afdelingen te zijn. Bedenk dat echte beweging niet 

door aansturing ontstaat, maar door individuen die iets gaan doen en uiteindelijk navolging krijgen. 

Kanaliseer daarom de betrokkenheid binnen afdelingen en teams en geef hen een rol. Ook het 

betrekken van early adopters op het terrein van technische hulpmiddelen is aan te raden.  

 

Maak afspraken over vaste contactmomenten 

Werken op afstand betekent minder contactmomenten. Dat kan leiden tot minder kennisdeling en 

misschien ook minder binding, al zien de mbo-instellingen daarvoor nog weinig signalen. Niettemin 

raden zij aan om afspraken te maken over gemeenschappelijke kaders: momenten dat collega’s 

elkaar wél zien, minimale bemanning van een afdeling, uitwisseling van kennis, etc.  

 

 

 

 


