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“het nieuwe werken werkt niet”
Ongeveer 988.000 resultaten (0,13 seconden)

“het nieuwe werken”
Ongeveer 6.790.000 resultaten (0,22 seconden)

Het Nieuwe Werken: 
hype of de toekomst?



Het Nieuwe Werken: 
wat is het nu precies?

Wat is Het Nieuwe Werken?
"Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als 
aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing 
van de fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te 
vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager." (Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007)

Het Nieuwe Werken is de katalysator van een stille revolutie. Het is een verzamelnaam van diverse manier 
van slimmer, efficiënter en effectiever werken, toepassen van Web 2.0, gebruik maken van nieuwe 
technologieën; experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, maar betreft ook nieuwe 
manieren van leidinggeven; minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; meer delegeren en 
meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid.

HNW is meer dan alleen techniek of thuiswerken

http://www.werken20.nl/�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0�


Het Nieuwe Werken:
waar gaat het echt om?

Bedrijven en (semi)overheden willen
strategische doelen realiseren door:

• Productiviteit verhogen
• Flexibiliteit vergroten
• Kosten verlagen
• Besluitvorming versnellen
• Time to market verkorten



Realiseren strategische doelstellingen

Internal collaboration een
van de bepalende factoren:

• Organisatiestructuur
• Cultuur, managementstijl
• Inzet technologische

ondersteuning



Collaboration: voorbeeld 1



Apple versus Sony
Portable music player market

• 1979-2003: 200 mln Walkmans
• Oktober 2001: introductie iPod
• 2003: omzet Sony ($62 mld) 10x zo groot als Apple

• 5 Sony BU’s benodigd: PC, portable music (Walkman), flash 
memory players, Sony Music US, Sony Music Japan

• Augustus 2007: Sony Connect gestopt
• Omzet Apple iTunes / iPod: van $0 in 2001 naar $10,8 mld

in 2007
• Aandelenkoers 2002-2006: Sony -20%, Apple +700%



Collaboration: voorbeeld 2



Samenwerken steeds 
belangrijker



Het Nieuwe Werken
Inzet nieuwe technologie: UC



Video is the new voice

http://www.telegraaf.nl/�
http://www.telegraaf.nl/video/�




Toepassingen VC

• Kosten verlagen, veiligheid vergroten

• Reiskosten verlagen, samenwerking verbetereen

• Reiskosten verlagen (30%), CO2 emissie verlagen

• Productiviteit verhogen, besluitvorming
versnellen, expertise op afstand



Ook VC binnen HNW werkt niet zomaar
De evolutie van videoconferencing





Realisation

Orientation

Directions

•Strategy
•Collaboration DNA
•Organisation DNA

•Focus
•Integration ICT
•Usage and adoption



Video

UC

UC

Stappenplan



Samenvatting

Realisation

Orientation

Directions

Video

http://www.werken20.nl/�
http://www.telegraaf.nl/�
http://www.telegraaf.nl/video/�


Boodschap



Vraag voor u

“Wat is betekent Het Nieuwe Werken
voor u en hoe gaat u hier optimaal

invulling aan geven?”



Download de presentatie via:

www.cisco.nl/expo-
presentaties
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