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Voorwoord 
Dit onderzoek is het resultaat van een halfjaar lang leren, zoeken, ontdekken, schrijven en 
schrappen. De keus voor een onderzoeksmethode die ik nog niet eerder zo uitgebreid had 
gebruikt, zorgde ervoor dat ik veel moest bijleren op het gebied van kwalitatief onderzoek. 
Het zorgde ook voor het wegnemen van enige scepsis van mijn kant, die ik als positivistisch 
ingesteld onderzoeker had. Ik durf inmiddels zeker de discussie aan met mijn collega 
studenten van sociologie over het nut van kwalitatief onderzoek. Het heeft zijn beperkingen, 
maar dat heeft kwantitatief onderzoek zeker ook. Dit onderzoek heeft mij laten inzien hoe 
systematisch en bruikbaar kwalitatief onderzoek kan zijn.  
 
Daarnaast kan dit onderzoek gezien worden als mijn eerste stappen in het advieswerk. De 
balans tussen onderzoeker en adviseur kwam ik zeker tegen het einde van mijn onderzoek 
tegen. Voor de universiteit probeerde ik een wetenschappelijke stuk te schrijven, voor de 
organisatie was het ook van belang dat het geen “plat wetenschappelijk stuk” werd maar 
ook nuttige adviezen had en verder dacht dan de gebaande paden. Ik heb geprobeerd om 
aan beide te voldoen. Het hoofdstuk aanbeveling bevat stukken die ontstaan zijn vanuit het 
onderzoek en vanuit mijn eigen reflectie. 
 
Voor dit onderzoek wil ik een aantal mensen bedanken. Allereerst Jeroen Vermeulen en 
Marianne Dortants. Zij lieten mij kennismaken met organisatiecultuur en interpretatief 
onderzoek en als begeleider zorgde Jeroen ervoor dat ik constant scherp werd gehouden en 
steeds weer nadacht over wat er nou echt belangrijk is in een onderzoek. Daarnaast gaat 
mijn dank uit naar Nico Versteeg die mij de kans gaf om in Leusden onderzoek te doen. Ook 
Kees Waaldijk moet genoemd worden. Veelal kon ik bij hem op de kamer terecht om te 
werken en daarnaast vertelde hij me van alles over Leusden en de gemeentelijke organisatie. 
Grote dank gaat natuurlijk ook uit naar Ika Hurkmans. Zij was mijn brug naar de rest van de 
organisatie in Leusden en zonder haar was het een stuk moeilijker geweest. Van feedback op 
mijn conceptrapporten tot uitleg over hoe de koffieautomaat werkt, Ika nam alle tijd en 
heeft mij fantastisch geholpen. Allemaal dank daarvoor. 
 
Ik hoop dat iedereen dit rapport met interesse en plezier leest.  
 
Eduard Schmidt 
Student Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
 
Alles uit deze uitgave mag, mits voorzien van juiste, wetenschappelijke bronvermelding, 
gebruikt worden voor ander onderzoek.  
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Het Nieuwe Werken 
bij de Gemeente 
Leusden 
 
J.E.Th. Schmidt 
Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) 
 
Abstract: 
This case study tried to explore the effects of teleworking (part of “Het Nieuwe Werken” ) on 
employee commitment and identification with organisations. The researcher choose a 
cultural perspective to view the organisation and used communication and working together 
to determine the organisation culture. The result of this study shows that most employees 
feel that teleworking can only be done on a part time basis. This is in line with literature on 
teleworking and commitment.  Furthermore, people believe that teleworking can undermine 
commitment with colleagues but not with the organisation. A model of the influence on and 
by teleworking is designed. This model tries to view teleworking as a dynamic process of 
employee function, organisation culture and organisation facilities. This model should be 
tested in future research.  
 
Keywords: Het Nieuwe Werken, Human Resource Management (HRM), Communicatie, 
Organisatiecultuur, Telewerken, Publieke Organisaties, Commitment, Identificatie 
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1. Inleiding op het onderzoeksrapport 
Het Nieuwe Werken is één van de belangrijkste trends op het gebied van 
organisatieverbetering en human resource management. Direct moet duidelijk worden 
gemaakt dat Het Nieuwe Werken geen eenduidige term is voor een aantal maatregelen. 
Beter is het om Het Nieuwe Werken te zien als een verzamelnaam voor maatregelen die tijd- 
en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maken, mede door de ontwikkeling van social 
media. In het bedrijfsleven wordt vooral uit efficiency-overwegingen gebruik gemaakt van 
Het Nieuwe Werken. Andere organisaties kiezen voor Het Nieuwe Werken uit 
duurzaamheidperspectief. Ook de overheid is begonnen met Het Nieuwe Werken. De 
gemeente Leusden is daarin één van de voorlopers. Sinds oktober 2010 wordt daar gekeken 
naar wat Het Nieuwe Werken voor de gemeentelijke organisatie betekent. Dit zal ook de 
basis zijn van de onderzoeksvraag van dit onderzoek 
 
Mijn interesse in dit onderzoek werd gewekt door een grote poster in een stationshal. “De 
Week van Het Nieuwe Werken” werd groots aangekondigd op een poster met talloze logo’s 
van organisaties die hiermee graag geassocieerd werden. Mijn achtergrond als socioloog en 
bestuurs- en organisatiewetenschapper in spe heeft meegespeeld met de keuze voor dit 
onderwerp. Het Nieuwe Werken is namelijk een idee dat voorkomt uit vele maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals digitalisering, individualisering en globalisering. Hierop wordt later 
uitgebreid ingegaan. Zowel voor werknemer als werkgever heeft Het Nieuwe Werken 
consequenties. Het Nieuwe Werken geeft zowel werknemers als werkgevers de mogelijkheid 
om het werkproces anders in te richten. Dit heeft weer gevolgen voor hoe men het werken 
beleeft. Zelf ben ik nieuwsgierig naar de effecten die Het Nieuwe Werken heeft voor de 
banden van werknemers onderling en de band met hun werkgevers.  
 
Opdrachtgever voor dit onderzoek is de gemeente Leusden. De gemeente Leusden is een 
gemeente met bijna 30.000 inwoners. De gemeente ziet zichzelf als een actieve gemeente 
met een ondernemende stijl van besturen en werken (www.leusden.nl). Bij de gemeente 
werken ongeveer 200 medewerkers, verdeelt over 9 afdelingen. In hoofdstuk 2 
(vraagstelling) wordt uitgebreid ingegaan op het vraagstuk dat de organisatie heeft 
voorgelegd.  
 
In dit onderzoeksrapport wordt allereerst ingegaan op het vraagstuk van het onderzoek. 
Daarna volgt informatie over de doelstellingen, de methodiek en een conceptueel kader. Na 
het conceptueel kader volgt een uiteenzetting van de resultaten, waarna een analyse 
plaatsvindt die wordt afgesloten met een conclusie en discussie. Aan het slot van dit rapport 
is de literatuurlijst te vinden.  
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2. Vraagstuk 
2.1 Inleiding op het vraagstuk 
Zoals eerder aangegeven werd in oktober 2010 gestart met het project Het Nieuwe Werken 
bij de Gemeente Leusden. Doel van dit project is om samen met medewerkers zicht te 
krijgen op wat Het Nieuwe Werken voor de gemeente betekent. De gemeente probeert met 
het ontwikkelen van een visie op Het Nieuwe Werken in te spelen op ontwikkelingen in de 
samenleving, want zoals de gemeente zelf zegt: “Tijden veranderen, mensen veranderen en 
ons werk verandert. Belangrijk is dat de resultaten van ons werk maar ook de wijze waarop 
we werken zo goed mogelijk aansluit bij de samenleving én bij medewerkers” (Leusden, 
2010). De visie die rond april 2011 zal volgen uit de ervaringen van medewerkers met Het 
Nieuwe Werken is weliswaar een voorlopige maar zal niettemin een richtpunt zijn voor de 
toekomst. Daarbij kan deze visie helpen om “antwoorden te vinden op vragen die nu en 
morgen spelen, o.a. over thuiswerken, (ICT) hulpmiddelen,inrichting toekomstig kantoor en 
balans tussen werk  en privé” (Leusden, 2010). 
 
Om tot een gemeenschappelijke visie te komen, is een groep ‘verkenners’ ingesteld. Deze 
verkenners hebben allereerst rondgekeken in de wereld van Het Nieuwe Werken. Naar 
aanleiding van hun bevindingen hebben zij een stuk geschreven over welke mogelijkheden 
er voor de gemeente Leusden zijn. Sinds februari 2011 is de organisatie bezig om te 
experimenteren met Het Nieuwe Werken. De verkenners vervullen hierbij wederom een 
voortrekkersrol in en zullen daarnaast de organisatie op de hoogte houden van de 
bevindingen.  
 
2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen 
Een belangrijke vraag is waarom de gemeente aan de slag is gegaan met Het Nieuwe 
Werken. In eerste instantie waren het vooral private ondernemingen die uit 
kostenbesparende overwegingen overgingen op een meer flexibele vorm van werken. Ook 
de overheid is sinds een aantal jaar echter bezig met Het Nieuwe Werken.  Dit komt voort uit 
een aantal andere maatschappelijke trends in vergelijking met private ondermeningen 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2010). Vele private ondernemingen hebben vanuit 
kostenbesparend oogpunt en efficiency oogpunt gekozen voor Het Nieuwe Werken 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2010), al kan ook het feit dat het gaat om een human 
resource instrument niet worden vergeten.  
 
Zoals gezegd zijn er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die een rol spelen. Zoals 
later in het conceptueel kader wordt uiteengezet, is er sprake van digitalisering. Deze zorgt 
ervoor dat werken mogelijk flexibeler wordt, aangezien men vrijwel altijd en overal kan 
werken door bijvoorbeeld het gebruik van social media en smartphones. Daarnaast is er 
sprake van stijgende druk op de overheidsfinanciën die ontstaat door enerzijds de 
economische crisis en anderzijds de stijgende kosten voor de AOW. Dit leidt ertoe dat de 
overheid op zoek is naar manieren om efficiënter en goedkoper te kunnen werken. 
Gemeenten merken dit doordat er vanuit de overheid minder geld beschikbaar is. Zo is ook 
Leusden op dit moment bezig met een kerntakendiscussie om vast te stellen wat de 
kerntaken van de gemeente zijn en hoe deze het beste kunnen worden uitgevoerd. Als 
laatste is een belangrijke trend dat de voorkeuren van werknemers veranderen. De 
‘kinderen van de digitale revolutie’, zoals het ministerie ze noemt, zullen waarschijnlijk 
andere voorkeuren hebben dan andere (oudere) werknemers. Vaak wordt hierbij gedacht 
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aan het gebruik van sociale media voor de communicatie waarmee jongeren werknemers 
zijn opgegroeid in tegenstelling tot oudere werknemers (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
2010). Ook voor de oudere werknemers is het belangrijk om werk te doen dat aansluit op 
hun voorkeuren en behoeftes, terwijl er tegelijkertijd ook een verandering in de eisen aan 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen wordt gevraagd (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
2010). Voor de gemeente Leusden is dit ook een reden om aan de slag te gaan met Het 
Nieuwe Werken. Het idee daarbij is dat de gemeente door gebruik te maken van Het Nieuwe 
Werken, goed werkgeverschap toont. Door gebruik te maken van Het Nieuwe Werken kan 
bijvoorbeeld een soepelere werk- privé relatie ontstaan.   
 
Zoals eerder aangegeven: “Tijden veranderen, mensen veranderen en ons werk verandert. 
Belangrijk is dat de resultaten van ons werk maar ook de wijze waarop we werken zo goed 
mogelijk aansluit bij de samenleving én bij medewerkers” (Leusden, 2010). Kortom, de 
gemeente Leusden probeert in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen en 
experimenteert daarom met Het Nieuwe Werken.  
  
2.3 Vraagstelling van dit onderzoek 
Zoals uit voorgaand citaat van de gemeente blijkt, vindt zij het erg belangrijk dat het werk 
blijft aansluiten bij de medewerkers. Een interessante vraag die ook in de literatuur naar 
voren komt, is wat Het Nieuwe Werken mogelijk voor gevolgen heeft voor hoe werknemers 
het werk ervaren. Uit een gesprek met betrokkenen bij de gemeente Leusden kwam naar 
voren dat zij vooral benieuwd zijn naar wat Het Nieuwe Werken voor hen betekent. Direct 
kwam daarbij naar voren dat ook voor hen onduidelijk is wat Het Nieuwe Werken betekent 
voor de interacties van medewerkers met elkaar en de identificatie van medewerkers met 
de organisatie. Om die reden is gekozen om bij dit onderzoek voor de laatste twee 
onderwerpen te kiezen, als onderdelen van de visie die zij willen creëren. Dit onderzoek zal 
deel uitmaken van een groter project waarbij ook een enquête aan alle medewerkers zal 
worden gestuurd. Deze verschillende onderzoeken moeten leiden tot een (voorlopige) visie 
over wat Het Nieuwe Werken betekent voor de gemeente Leusden. Dit leidt tot de volgende 
hoofdvraag: 
 
‘Wat betekent Het Nieuwe Werken voor de banden van medewerkers met elkaar en met 
de gemeente Leusden?’ 
 
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, wordt er gebruik gemaakt van verschillende 
deelvragen. Door de open opzet van dit onderzoek (meer hierover is te lezen in het 
hoofdstuk methodologie) is er ook voor gekozen om de eerste deelvraag open te laten zijn. 
Voor de onderzoeker was nog niet duidelijk wat Het Nieuwe Werken bij de gemeente 
Leusden precies inhoudt en wellicht is dat voor de medewerkers van de gemeente ook nog 
niet geheel duidelijk. De eerste deelvraag is daarom: 
 
Waar denkt men aan bij Het Nieuwe Werken in Leusden? 
 
De drie daarop volgende deelvragen hebben vooral betrekking op de betekenis die 
medewerkers geven aan het contact met elkaar en de manier waarop gewerkt wordt binnen 
de organisatie. Door deze twee onderdelen te onderzoeken, kan een beeld worden gevormd 
van de interacties die werknemers met elkaar hebben. Deze interacties kunnen, zoals in de 
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paragraaf ‘methodiek’ wordt betoogd, de werkelijkheid creëren waarin werknemers zich 
bevinden en daarmee een koppeling maken met wat Het Nieuwe Werken voor betekenis 
heeft in de gemeente Leusden. De deelvragen zijn daarom: 
 
Wat betekenen de onderlinge contacten voor medewerkers? 

 
Hoe verloopt de communicatie en samenwerking tussen medewerkers bij de gemeente 
Leusden? 
 
Voelen medewerkers commitment met de gemeente Leusden? 
 
Ook deze deelvragen zijn betrekkelijk open. In hoofdstuk 4 over de methodologie van dit 
onderzoek wordt nader ingegaan op de vraag waarom er voor deze manier van onderzoeken 
is gekozen.  
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3. Doel 
Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de visie die de Gemeente Leusden wil 
ontwikkelen op Het Nieuwe Werken; “We willen in de periode tot circa maart 2011 met 
medewerkers samen zicht krijgen op Het Nieuwe Werken en wat het voor ons betekent. (…) 
De visie is een richtpunt voor de toekomst, maar moet ons ook helpen om antwoorden te 
vinden op vragen die nu en morgen spelen” (Gemeente Leusden, 2010). Met dit onderzoek 
kan bijgedragen worden aan de visie door uit te zoeken wat medewerkers van de gemeente 
verwachten van Het Nieuwe Werken voor de band en de samenwerking binnen de 
gemeente. De resultaten van dit onderzoek kunnen daardoor gebruikt worden door het 
management om te bepalen op welke manier zij Het Nieuwe Werken willen gebruiken in 
hun organisatie. Dat visie belangrijk is, wordt onderstreept door Keyton die stelt dat “the 
role of vision (…) is central to how an organization operates” (Keyton, 2005).  
 
Een belangrijke vraag is waarom dit onderzoek precies plaatsvindt naar de banden van 
werknemers. Zoals eerder aangegeven is Het Nieuwe Werken immers een containerbegrip 
waar erg veel verschillende aspecten onder kunnen vallen. De gemeente zelf geeft aan dat  
het “belangrijk is dat de resultaten van ons werk maar ook de wijze waarop we werken zo 
goed mogelijk aansluit bij de samenleving en bij medewerkers” (Gemeente Leusden, 2010). 
Hieruit is op te maken dat de organisatie een visie wil ontwikkelen op hoe de manier van 
werken, de samenwerking, zo goed mogelijk aansluit bij de medewerkers. In deze context is 
het interessant om navraag te doen naar wat medewerkers verwachten van het gebruik van 
Het Nieuwe Werken.   
 
Daarnaast komt uit de onderzoeksvraag naar voren dat de organisatie benieuwd is naar de 
identificatie met de organisatie. Identificatie met de organisatie kan gezien worden als een 
vorm van commitment (Meyer & Allen, 1991). Commitment heeft enerzijds betrekking op de 
banden van medewerkers met elkaar maar anderzijds ook de band met de organisatie. De 
vraag is of commitment niet onder druk komt te staan als mensen de vaste structuren bij 
hun organisatie los laten. Wanneer dit zo blijkt te zijn, dan is het voor een organisatie erg 
belangrijk om hierop in te spelen. Het belang van commitment komt uitgebreid aan de orde 
in hoofdstuk 5. 
 
Als laatste is er ook sprake van wetenschappelijk relevant onderzoek. Dit onderzoek 
probeert bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis over de effecten van Het Nieuwe 
Werken (zie hiervoor ook het onderdeel ‘conceptueel kader’). Daarnaast is er ook een 
maatschappelijk belang. Zoals eerder vermeld loopt de gemeente Leusden voorop wat 
betreft het gebruik van Het Nieuwe Werken. Hoewel dit onderzoek een vorm van case study 
is, kan dit onderzoek ook voor soortgelijke organisaties van waarde zijn. Natuurlijk betreft de 
dataverzameling een moment in de tijd en hoeft er niet vanzelfsprekend op andere 
momenten hetzelfde te gebeuren, maar dit onderzoek kan wel een eerste voorspelling 
geven over welk gedrag verwacht kan worden wanneer er gebruik wordt gemaakt van Het 
Nieuwe Werken. Kortom, de resultaten zijn niet generaliseerbaar naar alle andere 
organisaties maar kunnen, in de juiste context geplaatst, wel verwachtingen scheppen en 
risico’s blootleggen.  
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4. Methodiek: 

In dit onderzoek is gekozen voor een interpretatieve inslag. Dit is direct terug te zien in de 
vraagstelling van het onderzoek. Betekenisgeving is bij uitstek een onderwerp voor 
interpretatief onderzoek omdat dit onderzoek draait om de betekenis die medewerkers van 
de gemeente Leusden geven aan Het Nieuwe Werken. De centrale veronderstelling in de 
interpretatieve traditie is dat mensen gezamenlijk een werkelijkheid construeren op basis 
van de betekenissen die zij geven aan sociale interacties. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat 
er niet zoiets is als een ‘externe’ werkelijkheid (Boeije, 2005). Voor de gemeente zelf is dit 
ook duidelijk: “We willen niet te snel in ‘oplossingen’ duiken en verzanden in discussies over 
wat de werkelijkheid cq toekomst is” (Gemeente Leusden, 2010). 
 
Doordat de organisatie zelf ook nog volop bezig is met het ontdekken van Het Nieuwe 
Werken is er gebruik gemaakt van de gefundeerde theoretiseerbenadering (Boeije, 2005). In 
het begin is het onderzoek explorerend van aard geweest. Hierdoor konden interessante 
onderwerpen die daarbij in het oog sprongen in latere interviews geverifieerd worden. 
Meestal wordt er bij deze vorm van onderzoek gebruik gemaakt van open en 
semigestructureerde interviews (Boeije, 2005). Ook in dit onderzoek is hiervoor gekozen. 
Door te kiezen voor deze benadering, zit men niet vastgepind aan vooraf geformuleerde 
onderwerpen. In samenwerking met leden van de ‘verkennersgroep’ is gezocht naar 
personen om te interviewen. Hierbij is zowel gezocht naar medewerkers die op dit moment 
experimenteren met Het Nieuwe Werken als medewerkers die daar niet mee bezig zijn. 
Door open of semigestructureerde interviews te houden werd voorkomen dat belangrijke 
onderwerpen niet belicht werden omdat ze niet in een topiclist waren vastgelegd.  
 
Naast interviews is er ook gebruik gemaakt van observaties. Door op verschillende plekken in 
het gemeentehuis te gaan werken, is geprobeerd een beeld te krijgen van de alledaagse 
gang van zaken. Meestal is gekozen om te zitten bij de koffieautomaat, een 
ontmoetingsplaats voor mensen. Door te luisteren naar gesprekken kon duidelijk worden 
hoe men hier met elkaar omgaat. Andere observaties zijn gedaan naar het gebouw, met 
name gericht op de inrichting ervan. De resultaten van deze observaties staan verwerkt in 
het hoofdstuk 6: resultaten.  
 
Om een complete visie te creëren over hoe de organisatie aankijkt tegen Het Nieuwe 
Werken wordt er naast dit onderzoek ook een enquête onder medewerkers verspreid over 
hun wensen en behoeftes (Gemeente Leusden, 2010). Dit onderzoek kan de onderliggende 
mechanismen blootleggen omdat er, in tegenstelling tot bij een enquête, dieper op de 
gevoelens van de medewerkers kan worden ingegaan. Bovendien is kwalitatief onderzoek 
geschikter voor “situaties waarin men de betekenisgeving achter interacties, processen, 
gedragingen, gevoelens en ervaringen wil exploreren” (Boeije, 2005; Maxwell 2005). Schein 
zegt over het gebruik van kwantitatieve methodes om organisatiecultuur te onderzoeken: 
“organizational leaders can also use surveys or questionnaires to identify their culture, 
despite their inability to really reveal cultural assumptions” (Schein, 1985 in: Keyton, 2006). 
Dit onderzoek kan aldus hypotheses opwerpen die gebruikt kunnen worden in een enquête 
voor de gehele organisatie en die getoetst kunnen worden door middel van statistische 
analyses. Hierbij blijft het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dit gaat om een 
case study maar zoals eerder gezegd kunnen de resultaten wel verwachtingen scheppen en 
risico’s blootleggen. In een gesprek gaf de gemeente aan dat het houden van de enquête 
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onder de hele organisatie één van de vervolgstappen zou kunnen zijn om een totaalvisie op 
Het Nieuwe Werken te ontwerpen.  
 
4.1 Onderzoeksmethoden 
4.1.1Interviews 
Zoals eerder aangegeven is er gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Martin 
(2003) geeft aan dat er vaak een trade off bestaat tussen de diepte en de breedte van een 
onderzoek en van interviews (Martin, 2003; Legard, Keegan & Ward, 2003). De 
semigestructureerde interviews combineren flexibiliteit en structuur (Legard et al., 2003) 
waarmee geprobeerd is om in het begin een breed beeld te zoeken, om in verdere 
interviews de diepte in te gaan. Dit is mede ingegeven doordat het voor de organisatie ook 
nog niet duidelijk was wat Het Nieuwe Werken voor hen betekende. Hierdoor was het niet 
mogelijk om vooraf alle topics al te construeren. Op basis van richtinggevende begrippen 
kon er echter al wel een soort topiclist gemaakt worden, aangezien het zelden voorkomt dat 
een onderzoeker totaal geen beeld voorafgaand aan een interview heeft (Legard et al., 
2003). Vanaf het eerste vraaggesprek is informatie uit de interviews meegenomen naar 
volgende interviews waardoor een steeds duidelijkere topiclist ontstond. Bovendien kon 
door deze methode eerder verkregen informatie geverifieerd worden. Doel van deze 
interviews was: “to achieve both breadth of coverage across key issues and depth of 
coverage within each” (Legard et al., 2003).  
 
Over het algemeen duurden de interviews om en nabij de 40 minuten per respondent. Zoals 
gezegd ontstond er gedurende de interviewserie steeds duidelijker een topiclijst. Ieder 
interview is opgenomen op tape, zodat een zo waarheidsgetrouwe weergave van het 
interview kon worden gemaakt. Hierbij zijn ook aantekeningen gemaakt over emoties die 
respondenten ten toon spreidden zodat er ook een context voor de uitspraken was. 
Sommige respondenten hebben, op hun verzoek, de transcriptie van het interview nog een 
keer kunnen zien en eventueel veranderingen aanbrengen. Alle respondenten hebben de 
garantie gekregen dat hun verhaal anoniem werd verwerkt in het onderzoek. Dit is een 
middel van de onderzoeker om te proberen juiste informatie en niet sociaal wenselijke 
antwoorden te verkrijgen. Het garanderen van anonimiteit kan daardoor een positieve 
bijdrage aan de validiteit van het onderzoek geven.  
 
Bij het coderen is ervoor gekozen om contextuele factoren mee te nemen. Contextuele 
factoren die bijvoorbeeld belangrijk zijn om de uitspraken van de respondent te 
interpreteren, zijn bijvoorbeeld functie (afdelingshoofd, teamleider of overige medewerker), 
afdeling, aantal jaren werkzaam bij de gemeente en leeftijd. Door deze informatie te 
verzamelen, kon er in de resultaten onderscheid worden gemaakt tussen verschillende 
groepen en hun uitspraken.  
 
4.1.2 Observeren 
Daarnaast is er voor dit onderzoek gebruik gemaakt van observaties. Wederom moet hierbij 
aangegeven worden dat, door het experimentele karakter van Het Nieuwe Werken bij de 
gemeente Leusden, niet vooraf duidelijk was wat een interessant onderdeel van de 
organisatie is om te gebruiken in de observaties. Zoals eerder aangegeven zijn er observaties 
gedaan naar alledaagse situaties en gesprekken, alsmede naar de faciliteiten en inrichting 
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van het gebouw. Hierbij werd vooral gelet op alledaagse routines en dagelijkse interacties 
die mensen met elkaar aangaan.  
 
Een mix van methodieken wordt niet vanzelfsprekend gezien als waardevol voor een 
onderzoek (Boeije, 2005). Waar sommigen betogen dat een slordige mix van tradities uit het 
kwalitatief onderzoek kunnen leiden tot het ondoordacht toepassen van methoden en 
technieken en daardoor tot onduidelijke resultaten, zijn andere van mening dat een goede 
combinatie kan leiden tot innovatie van de wetenschappelijke methodiek (Boeije, 2005). In 
mijn opinie is het belangrijk om een combinatie van methodieken te gebruiken. Door het 
gebruik van observaties kunnen resultaten van interviews worden geverifieerd. Het werkt 
echter ook andersom; resultaten van observaties kunnen getoetst worden in interviews met 
betrokkenen. Op deze manier werd de validiteit van het onderzoek gewaarborgd, aangezien 
de onderzoeker zich niet baseert op een enkele bron maar op meerdere interpretaties.  
 
4.2 Onderzoeksbril 
Om betekenisgeving te onderzoeken, is gekeken naar de interacties van de medewerkers 
van de gemeente Leusden. Een belangrijke vraag is echter hoe er gekeken wordt naar de 
interacties. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een zogenoemde culturele bril. 
 
Het gebruiken van een culturele bril om onderzoek te doen, heeft een aantal voordelen. 
Allereerst stelt het de onderzoeker in staat om onderzoek te doen naar de manier waarop 
organisaties dagelijks werken; “the process by which events and actions take place” 
(Maxwell, 2003). Ten tweede geeft een cultureel perspectief de mogelijkheid om te zien hoe 
een realiteit wordt gecreëerd (Keyton, 2005). Een cultureel perspectief past hiermee goed in 
de interpretatieve benadering, die er vanuit gaat dat er geen objectieve waarheid is (Boeije, 
2005). Ook kan een culturele bril laten zien hoe deze realiteit geïnterpreteerd wordt en, als 
vierde, wat voor invloed deze interpretaties hebben op het doen en laten van organisaties 
(Keyton, 2005).  
 
Het voorgaande is echter nog weinig concreet, maar meer een aanvulling op de 
wetenschapsfilosofische aannames van dit onderzoek. Om voor dit onderzoek de juiste 
manier van kijken te vinden, moet er daarom een specifiekere lens worden gekozen. Er 
wordt daarom gebruik gemaakt van, in de woorden van Keyton (2005), “Lens of Symbolic 
Performance”. Een lens van “symbolic performance” geeft de onderzoeker de mogelijkheid 
om te kijken naar de interacties van werknemers want, zo betoogt Keyton (2005), 
“organizational members create and participate (…) together”. Uit de interacties die 
werknemers met elkaar hebben, ontstaat de organisatiecultuur (Keyton, 2005). In dit 
onderzoek wordt het accent gelegd op de communicatie en samenwerking van 
medewerkers als vorm van interactie.  
 
Daarnaast geeft deze lens de mogelijkheid om rekening te houden met de context. In dit 
onderzoek is de context erg belangrijk omdat er sprake is van een case-study. Iedere 
organisatiecultuur heeft immers unieke elementen (Martin, 2003). De context moet 
meegenomen worden om rekening te kunnen houden met de “situational and temporal 
embeddedness of an organizational performance” (Keyton, 2005). Met het gebruik van deze 
lens wordt voorkomen dat het onderzoek te breed wordt. De lens zorgde er aldus voor dat 
er ingezoomd kon worden op de relevante processen in de organisatie.  
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4.3 Kwaliteitscriteria 
4.3.1 Validiteit 
Twee van de meest belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van het onderzoek zijn validiteit 
en betrouwbaarheid (Boeije, 2005). Maxwell (2005) onderscheidt twee belangrijke gevaren 
voor de validiteit in kwalitatief onderzoek: “the selection of data that fit the researcher’s 
existing theory or preconceptions and the selection of data that stand out to the researcher” 
(p. 108).  Boeije (2005) zegt hierover dat een flexibele dataverzameling bij kan dragen aan de 
validiteit, doordat de onderzoeker kan waarnemen “wat op dat moment relevant blijkt te 
zijn” (p. 146). In dit onderzoek is inderdaad gekozen voor zo’n flexibele dataverzameling, er 
is immers bij ieder interview opnieuw geprobeerd om dingen te verifiëren.  
 
Een ander gevaar dat Boeije (2005) noemt is betrokkenheid. Betrokkenheid om te 
achterhalen wat de achterliggende beweegredenen zijn van de onderzochte personen 
(Boeije, 2005) kan enerzijds voorkomen dat de onderzoeksobjecten hun gedrag veranderen 
en anderzijds kan de kritische blik van de onderzoeker afnemen, het zogenoemde “going 
native” (Boeije, 2005). Volgens Maxwell (2005) is het voor een onderzoeker, om de validiteit 
te bewaken, vooral belangrijk om zich bewust te zijn van het effect dat zijn aanwezigheid 
heeft. In dit onderzoek is vooral gebruik gemaakt van “respondent validation” (Maxwell, 
2005). Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van de interviews die teruggekoppeld werd 
naar de respondenten. De visie van de respondenten op Het Nieuwe Werken moet immers 
leidend zijn. Door de uitwerking van de interviews een extra keer te laten checken door de 
respondenten, heeft de onderzoeker geprobeerd om zijn eigen visie niet leidend te laten zijn 
en geprobeerd om het verhaal van de respondenten op een goede manier weer te geven. 
 
4.3.2. Betrouwbaarheid 
Naast validiteit is ook betrouwbaarheid een belangrijk kwaliteitscriterium. Dit onderzoek 
maakt weinig gebruik van gestandaardiseerde dataverzamelingsmethoden. Dit zou een 
gevaar kunnen zijn voor de betrouwbaarheid, omdat toevalsfouten minder vaak voorkomen 
bij onderzoeken met bijvoorbeeld een gestructureerde vragenlijst (Boeije, 2005). Belangrijk 
is echter dat de betrouwbaarheid van een kwalitatief onderzoek wezenlijk verschilt van de 
betrouwbaarheid in een kwantitatief onderzoek. Omdat er sprake is van een case-study 
waarvan de resultaten niet generaliseerbaar zijn, is het niet noodzakelijk dat herhaling van 
het onderzoek dezelfde resultaten oplevert. De resultaten zijn immers context specifiek en 
daarom waarschijnlijk steeds anders (Martin, 2003).  
 
Om er echter voor te zorgen dat de kans op systematische fouten klein is, wordt er gebruik 
gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Maxwell (2005) stelt over het gebruik van 
verschillende onderzoeksinstrumenten dat “this strategy reduces the rist of chance 
associations and of systematic biases due to a specific method” (p.112).   
 
4.4 Sensitizing concepts 
Als afsluiting moeten ook de sensitizing concepts genoemd worden. Ondanks het open 
karakter van dit onderzoeksvoorstel is het belangrijk om gebruik te maken van sensitizing 
concepts. Sensitizing concepts zijn richtinggevende begrippen in een onderzoek (Boeije, 
2005). Ook in een open onderzoeksopzet is het belangrijk om gebruik te maken van 
sensitizing concepts omdat dit de onderzoeker een lens geeft die hij in het onderzoek kan 
gebruiken. Deze sluit aan op de onderzoeksbril en de sensitizing concepts zullen in het veld 
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van het onderzoek ingevuld worden (Boeije, 2005). De sensitizing concepts zorgen er 
zodoende voor dat een onderzoeker een richtpunt heeft in het onderzoek, waarbij het door 
de ruime en algemene omschrijving in het begin van het onderzoek, niet zorgt voor teveel 
beperkingen.  
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5. Conceptueel kader 
5.1 Inleiding 
Zoals eerder aangegeven is er geen eenduidig antwoord te formuleren op de vraag wat Het 
Nieuwe Werken is. Op dit moment is ook voor de organisatie nog niet te formuleren wat Het 
Nieuwe Werken voor hen is. Er wordt immers nog mee geëxperimenteerd en het is nog niet 
duidelijk wat er, voor de medewerkers van de gemeente Leusden, allemaal onder Het 
Nieuwe Werken valt.  
 
Voor het conceptueel kader is echter belangrijk om duidelijk te maken wat de onderzoeker 
verstaat onder Het Nieuwe Werken. In dit onderzoek zal Het Nieuwe Werken gezien worden 
als een vorm van telewerken. Telewerken kan gedefinieerd worden als alternatieve manier 
van werken, mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang en een groeiend gebruik 
van IT (Baruch, 2001). Zoals eerder vermeld is Het Nieuwe Werken een containerbegrip waar 
veel meer onder past. In het hoofdstuk resultaten is te vinden hoe de respondenten Het 
Nieuwe Werken definiëren.  
 
Zoals aangegeven gaat dit onderzoek in op de vraag wat Het Nieuwe Werken betekent voor 
de banden van medewerkers onderling en voor de band van medewerkers met hun 
organisatie. De vraagstelling laat hierbij zien dat het onderzoek zowel sociologisch als 
organisatiewetenschappelijk van aard is. Sociologisch, omdat er veel aandacht wordt 
geschonken aan mensen en hun interacties. Organisatiewetenschappelijk, omdat er wordt 
gekeken wat het loslaten van vaststaande structuren (bijvoorbeeld tijd en werkplek) 
betekent voor werknemers.  
 
5.2 Eerder onderzoek 
Omdat Het Nieuwe Werken pas sinds kort als zodanig bestaat, is er nog weinig 
wetenschappelijke literatuur over te vinden. Daarom is er vooral een beroep gedaan op de 
wetenschappelijke literatuur over telewerken omdat dit, zoals gezegd, een overkoepelende 
term kan zijn voor de ontwikkelingen die leiden tot Het Nieuwe Werken. Onderzoek naar 
telewerken is wel al veel gedaan. Vooral interessant is het feit dat onderzoek vanuit zeer 
verschillende wetenschappelijke disciplines is verricht; van organisatiewetenschappen en 
sociologie tot rechtsgeleerdheid en logistiek (Bailey & Kurland, 2002). Het onderstreept nog 
maar eens dat er vanuit zeer diverse invalshoeken wordt gekeken naar deze ontwikkeling.  
 
Daarnaast moet duidelijk gemaakt worden dat onderzoek naar telewerken vaak het ontwerp 
heeft van een tevredenheidsonderzoek (vanuit werknemers oogpunt) of prestatiemeting 
(vanuit managers oogpunt). Dit onderzoek zal verder gaan dan de tevredenheid of 
rendementen van telewerkers en vooral ingaan op de vraag wat Het Nieuwe Werken 
betekent. Voor hen die er gebruik van maken, maar in lijn met Bailey en Kurland (2002), ook 
voor hen die er geen gebruik van maken. 
 
5.3 Banden tussen medewerkers 
5.3.1 Commitment 
Allereerst moet duidelijk gemaakt worden waarom het relevant is om te kijken naar de 
banden tussen medewerkers. In de wetenschappelijke literatuur wordt in deze context 
meestal geschreven over commitment. Zeker in een snel veranderende organisatie is het 
belangrijk dat werknemers zich betrokken voelen bij de organisatie (Boselie, 2010). 
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Commitment kan ervoor zorgen dat men meer vertrouwen heeft in de medemens, wat er op 
zijn beurt weer voor zorgt dat doelen in de organisatie gemakkelijker worden gehaald 
(Boselie, 2010). Commitment speelt zodoende een belangrijke rol in organisaties.  
 
5.3.2 Sociale en professionele isolatie 
Wanneer er wordt gesproken over commitment en Het Nieuwe Werken wordt veelal het 
risico van ‘Employee Isolation’ genoemd (Kurland & Cooper, 2002). Kurland en Cooper (2002) 
maken onderscheid tussen twee vormen van isolatie: ‘sociale isolatie’ en ‘professionele 
isolatie’. Professionele isolatie wordt gezien als het missen van kansen op promotie en 
positieverbetering binnen de organisatie (Kurland & Cooper, 2002).  Sociale isolatie wordt in 
de wetenschappelijke literatuur gezien als het ontbreken van banden tussen medewerkers 
(Kurland & Cooper, 2002; Baruch, 2001; Lim & Teo, 2000). Door verschillende auteurs wordt 
dit gezien als één van de grootste risico’s van Het Nieuwe Werken (Baruch, 2001; Kurland & 
Cooper, 2002; Lim & Teo, 2000). Sociale isolatie is een relevant onderdeel om te 
onderzoeken, omdat het verschillende negatieve gevolgen heeft. Een voorbeeld hiervan 
wordt gegeven in het onderzoek van Golden, Veiga en Dino uit 2008. Zij stelden vast dat 
sociale isolatie leidt tot mindere werkprestaties. Daarnaast blijkt dat isolatie, zowel sociale 
als professionele, kan zorgen voor het hinderen van effectief gebruik maken van telewerken 
(Kurland & Cooper, 2002). Als laatste kan sociale isolatie gevolgen hebben voor de 
tevredenheid van medewerkers. Deze kan minder worden door sociale isolatie. Bovendien 
kan sociale isolatie negatieve gevolgen hebben voor de overdracht van kennis en informatie 
binnen een organisatie (Taskin & Devos, 2005).  
 
De mate waarin sociale isolatie voorkomt, verschilt op de manier waarop Het Nieuwe 
Werken wordt gebruikt. Zo wordt door Kurland en Cooper (2002) vastgesteld dat “the 
degree to which telecommuters experience social isolation may depend largely on whether 
they work at home, where feelings of social isolation may be strong, or at a satellite office or 
neighborhood work center, where social isolation is less likely” (p. 112).  
 
5.4 Identificatie met de organisatie 
Het tweede sensitizing concept in dit onderzoek is identificatie, de band met de organisatie. 
Dit is ook onder commitment te plaatsen. Het bekendste model van verschillende vormen 
van commitment met de organisatie is van Meyer en Allen (1991) die commitment in 3 
verschillende vormen weergeven (Meyer & Allen, 1991). Allereerst 
voortzettingscommitment. Dit houdt in dat men een band met de organisatie heeft bij 
gebrek aan alternatieven. Vervolgens is er nog affectieve commitment gedefinieerd als: 
“emotional  attachment  to,  identification  with,  and  involvement  in the  organization” 
(Meyer & Allen, 1991). Voor deze vorm van commitment geldt hetzelfde als voor de band 
met de organisatie. Als deze band sterker is, is er een grotere kans dat organisatiedoelen 
worden behaald (Boselie, 2010). Als laatste is er normatieve commitment. Dit houdt in dat 
werknemers een morele verplichting voelen ten opzichte van hun organisatie, bijvoorbeeld 
door een arbeidscontract (Boselie, 2010), waardoor er een band ontstaat met de organisatie 
(Meyer & Allen, 1991). Deze vorm van commitment, evenals voortzettingscommitment, 
heeft in sommige gevallen weinig positieve invloed op de organisatie, waardoor er 
consensus bestaat over het idee dat affectieve commitment van werknemers met hun 
organisatie wenselijk is (Boselie, 2010).  
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Er is weinig onderzoek gedaan naar welke vorm van commitment medewerkers hebben die 
veel gebruik maken van telewerken. Eén idee is dat er bij telewerkers sprake is van 
voortzettingscommitment: “alternatively, it may be that teleworkers maintain a high level of 
continuance commitment, rather than affective commitment, stemming from “trailing 
spouse” or other dual-career or family constraints in which a spouse engages in telework as a 
way of maintaining a job” (Brett, Stroh, & Reilly, 1993 in: Golden et al., 2008). Of de band 
van medewerkers met de organisatie minder is, is weinig onderzocht. Een enkel aspect 
hiervan is wel onderzocht en dat zijn de eerder genoemde tevredenheidsonderzoeken. Uit 
onderzoek blijkt immers dat medewerkers die gebruik maken van telewerken, meer 
tevreden zijn met hun werkgever (Baruch, 2001) maar ook dat medewerkers die meer 
gebruik maken van telewerken, minder binding hebben met hun organisatie (Lim & Teo, 
2000). Bij de meting die Lim & Teo (2000) deden werd echter niet duidelijk hoe dit verband 
liep, ofwel of telewerken minder binding veroorzaakt of dat men gaat telewerken door een 
gebrek aan binding met de organisatie. De band met de organisatie is ook minder wanneer 
er sprake is van sociale isolatie (Bandura, 1977 in: Golden et al., 2008). Hieruit wordt 
duidelijk dat de band tussen medewerkers ook de band met de organisatie kan beïnvloeden. 
Omdat er nog niet veel onderzoek is gedaan naar de band van medewerkers met de 
organisatie, is dit een relevant onderwerp. 
 
5.5 Organisatiecultuur 
Als laatste wordt in dit hoofdstuk ook organisatiecultuur besproken. Organisatiecultuur is 
een belangrijk aspect wanneer er sprake is van organisatieverandering (Heracleous, 2001). 
Omdat er sprake is van een verandering in de organisatie, is het belangrijk om ook de 
organisatiecultuur mee te nemen in de analyse en in de literatuur. Heracleous (2001) stelt 
dan ook “In-depth knowledge of the organizational culture can assist (…) in 
identifyingappropriate change strategies that would fit with the organization’s unique 
cultural context” (p.439). Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven wordt er gebruik gemaakt van 
een culturele bril om de organisatie te analyseren. In deze paragraaf zal organisatiecultuur 
dan ook nader worden beschouwd. 
 
De rol van cultuur in organisaties komt in veel onderzoeken naar voren. Bekend is het werk 
van Schein (20101) die stelt dat er sprake is van drie verschillende niveaus (levels) van 
cultuur: “the level of its artifacts, the level of its espoused beliefs and values, and the level of 
its basis underlying assumptions”. Dit model is hiërarchisch van aard wat inhoudt dat de 
niveaus elkaar opvolgen. Zoals te zien in de figuur op de volgende pagina zijn de  “physical 
artifacs” de meest zichtbare onderdelen van een cultuur. Artefacten zijn daardoor tastbare 
onderdelen van een cultuur. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het logo van een 
organisatie, of de inrichting van een gebouw.  
 

                                                           
1
 Eerder werk van Schein over verschillende niveaus van cultuur werd gepubliceerd in 1985. In dit onderzoek is 

echter gebruik gemaakt van zijn boek uit 2010, dat wel gebaseerd is op eerdere publicaties.  
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Figuur 1: Drie verschillende niveaus van cultuur  
Bron: Schein, 1985 via www.agelesslearner.com 

 
5.5.1 Communicatie en samenwerking 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4, wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een “lens 
of symbolic performance”. Deze lens geeft de onderzoeker de mogelijkheid om de 
organisatie te bekijken aan de hand van de interacties van de werknemers (Keyton, 2005). 
Dit is de reden dat er in dit onderzoek grote aandacht wordt besteed aan communicatie en 
samenwerking binnen de organisatie.  
 
Communicatie is, net als samenwerking, een belangrijk aspect van organisatiecultuur (Stoter, 
2007). Bovendien wordt het gezien als “dé  kritische succes- en faalfactoren bij 
organisatieverandering” (Stoter, 2007). Zoals aangegeven is er in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van een culturele bril om te zien hoe een realiteit wordt gecreëerd (Keyton, 2005). 
Stoter (2007) geeft aan dat “door het vermogen te communiceren zijn werknemers in staat 
om sociaal gedeelde realiteiten te construeren” (p. 99). Hierdoor wordt duidelijk dat 
communicatie een essentieel onderdeel is van de organisatiecultuur om te bekijken.  
 
Die communicatie van medewerkers verschilt op verschillende niveaus. De eerder genoemde 
niveaus die Schein (2010) onderscheid worden hierbij vaak meegenomen. Deze levels 
bepalen dus ook hoe de communicatie verloopt; “the values of an organization are often 
visible in the actions of its employees and the values influence how organizational members 
facilitate and practice communication” (Keyton, 2005). 
 
5.5.2 De invloed van organisatiecultuur en communicatie op commitment en identificatie 
Als laatste onderdeel van dit conceptueel kader wordt duidelijk gemaakt wat de invloed is 
van organisatiecultuur en communicatie op commitment en identificatie. Dit is relevant om 
te vermelden, omdat het ervoor kan zorgen dat duidelijk is waarom organisatiecultuur en 
communicatie een belangrijke rol spelen bij Het Nieuwe Werken en de effecten daarvan. 
  
Heracleous (2001) stelt dat “studies indeed have shown that organizational culture does 
have potent effects on (…) job satisfaction and organizational commitment” (O’Reilly, 
Chatman, & Caldwell, 1991 in: Heracleous, 2001). Dit wijst er dus op dat cultuur een rol 
speelt in de mate waarin men zich verbonden voelt met de organisatie. Smircich (1983) 
bevestigd dat “Culture,  conceived  as  shared  key  values  and  beliefs,  fulfills several  
important  functions, (…)  it  conveys a  sense of  identity for organizational members” (p. 

http://www.agelesslearner.com/
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345). Deze onderzoeken bevestigen aldus dat organisatiecultuur een belangrijke rol kan 
spelen in de mate waarin men zich verbonden voelt met de organisatie en zich kunnen 
identificeren.  
 
De link tussen communicatie en identificatie is lastiger te leggen. Kurland en Cooper (2002) 
stellen in ieder geval vast dat “communication and cohesion within work groups depend on 
informal face-to-face interaction” (p. 118).  
 
Dat communicatie ook commitment beïnvloedt komt onder andere uit onderzoek van 
Golden et al. (2008). Zij stellen dat het gevoel van sociale isolatie minder kan worden 
naarmate er frequenter gebruik gemaakt wordt van face-to-face communicatie (Golden et 
al, 2008). Daarnaast is vastgesteld dat “the higher degree of face-to-face communication that 
is needed, the more difficult it is to implement teleworking” (Illegems et al., 2001).  
 
Als laatste blijkt dat de organisatiecultuur ook invloed heeft op de mate waarin iemand 
gebruik maakt van telewerken. Hierbij draait het om de vraag in hoeverre de organisatie 
telewerken ondersteunt (Baruch, 2001). 
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6. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt een weergave gegeven van de resultaten van de dataverzameling. Dit 
hoofdstuk is gestructureerd aan de hand van de belangrijkste bevindingen die tijdens de 
interviews en observaties naar boven kwamen. Om een goed beeld te krijgen van Het 
Nieuwe Werken binnen de gemeente Leusden wordt dit hoofdstuk begonnen met een 
beschrijving van de organisatie. Daarna volgt een beschrijving per concept; eerst wordt 
geschreven over identificatie, daarna volgen commitment en Het Nieuwe Werken.  
 
6.1 De gemeente Leusden 
Vrijwel alle respondenten beschrijven de gemeente Leusden als een “informele” en “open” 
organisatie. “De lijntjes zijn erg kort” en “de deur staat altijd open”. Respondenten denken 
dat dit ook te maken heeft met grootte van de organisatie. In paragraaf 6.2 wordt neergezet 
hoe deze informele cultuur ook invloed heeft op de communicatie. De respondenten geven 
unaniem aan dat zij zich prettig voelen bij deze organisatiecultuur.  
 
Er zijn echter ook verschillen, voornamelijk tussen leidinggevenden (bestuursleden, 
collegeleden, afdelingshoofden en teamleiders) en niet-leidinggevenden. Zo worden de 
afdelingen in de organisatie door medewerkers veelal getypeerd als “eilandjes”. Deze 
eilandjes zijn veelal “functiespecifieke eilanden”, waarmee bedoeld wordt dat het vooral 
gaat om eilandjes die “ieder bezig zijn met hun eigen inhoudelijke zaken”. Medewerkers 
geven bijvoorbeeld aan: “op managementniveau vindt men van bepaalde projecten dit hoort 
bij deze afdeling”. Daardoor komt het soms voor dat stafadelingen die tussen de eilanden 
inzitten denken “je weet niet van elkaar wat je doet”. Dwarsverbanden ontstaan volgens 
respondenten alleen “als je merkt dat dingen meer organisatiebreed zijn, waar afdelingen 
niet echt een eigen belang hebben voor het eigen werkterrein, dan zie je dat er wel 
gemakkelijk dwarsverbanden ontstaan”. Dit beeld wordt gedeeld door stafmedewerkers en 
medewerkers van lijnafdelingen.  
 
Dit beeld wordt echter niet gedeeld door leidinggevenden. Eén leidinggevende geeft 
bijvoorbeeld aan dat “we integraler zijn gaan werken. Dus geen eilandjes maar meer dwars 
door de organisatie wordt er nu gewerkt”. Dat het gebouw niet meehelpt om integraal te 
werken is te zien in de opmerking: ““Het gebouw ondersteunt dat ook niet echt. Je hebt 
allerlei ingangen dus je kan ongemerkt het gebouw binnenkomen, zonder dat iemand van 
een andere afdeling je ziet binnenkomen. Je gaat naar je eigen hoekje dus het gebouw nodigt 
ook niet echt uit tot openheid of tot een gesprek met iemand anders”. Een beeld dat zowel 
door medewerkers en door leidinggevenden wordt onderkend.  
 
Een ander verschil is de manier waarop ambitie binnen de organisatie wordt beschreven. 
Zowel leidinggevenden als andere medewerkers beschrijven de organisatie als “ambitieus”. 
“Het is een organisatie die hard werkt (…) ook ambitieus en dat zit vooral op het niveau van 
bestuur, maar de organisatie gaat daarin mee. Dit wordt niet gedeeld door alle 
medewerkers. Sommigen geven aan dat het “ambitieus is op sommige fronten. Zeker voor 
een relatief kleine gemeente is het ambitieus, (…) En door de ambitie ook wel druk. Drukker 
dan nodig is.” Anderen geven aan dat het “soms wat te ambitieus is in relatie tot de 
capaciteiten die we hebben”. Dat de organisatie niet altijd mee kan in het ambitieniveau van 
het bestuur komt ook naar voren uit het werkbelevingsonderzoek; “Ik denk, dat heeft het 
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werknemersbelevingsonderzoek ook wel uitgewezen, dat de organisatie het management 
niet altijd kan bijbenen”.  
 
Dat de organisatie een hoge druk ervaart, zou kunnen worden verklaard door het hoge 
welvaartsniveau van de gemeente. Zo stelt één van de respondenten: “wat ik bij mijn 
afdeling zelf wel merk is dat de burgers wel redelijk verwend zijn (…) Qua dienstverlening zijn 
ze ook wel gewend dat we alles tot de voordeur verzorgen en dat alles tot in de puntjes 
geregeld is.”. Het gemiddelde inkomensniveau ligt in de gemeente boven gemiddeld, het 
aantal uitkeringsaanvragen ver beneden het landelijke gemiddelde: “het zijn rond de 30.000 
inwoners met maar 100 met een bijstandsuitkering, dat is redelijk uniek in Nederland”.  
 
6.2 Communicatie en samenwerking 
6.2.2Manier van communiceren 
Dat de organisatie als informeel wordt bestempeld, is ook terug te zien in de reacties op hoe 
de communicatie verloopt: “het is hier toch een hele platte organisatie met hele korte 
lijntjes”. Over de korte lijntjes zegt men “je loopt zo bij elkaar binnen”, want voor iedereen 
geldt: “je kan echt bij elkaar binnenlopen, ook bij bestuurders die staan er open voor en 
dragen dat ook zo uit”. Ondanks dat geven sommige respondenten aan dat er “schotten” 
tussen de afdelingen staan. Hierdoor verloopt communicatie en samenwerking tussen 
afdelingen vaak moeizamer. 
 
Zowel leidinggevenden als medewerkers hebben ook kritiek op de manier van 
communiceren. Zo geeft één leidinggevende aan: “de organisatie is soms een beetje een 
happy family (…) Daarbij hebben we soms moeite met duidelijk en zakelijk zijn naar elkaar”. 
Zakelijk wordt door leidinggevenden ingevuld als “mensen aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden”. Een leidinggevende stelde dat dit komt omdat open communicatie 
soms ontbreekt: “mensen aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden, dat heeft meer te 
maken met open communiceren”. Anderen geven aan: “we zeggen niet altijd waar het op 
staat (…) men is nog tamelijk soft hier”. 
 
6.2.2 Communicatie kanalen 
De manier van communiceren verschilt niet veel tussen werknemers en leidinggevenden. De 
email is populair: “Er is wel een behoorlijke mailcultuur in de organisatie”. Veel 
respondenten geven ook aan dat er altijd veel emails binnenkomen, “Een cc cultuur, je krijgt 
heel veel mail”. Daarnaast geeft een respondent aan “wordt de mail toch heel veel gebruikt, 
veel eerder dan de telefoon”. De email dient daarnaast ook om dingen vast te leggen, hoewel 
dit niet altijd goed gebeurt. Een nieuwe, jonge medewerker geeft bijvoorbeeld aan: ”ik vraag 
als ik een mailtje stuur heel duidelijk om een antwoord omdat ik het anders in veel gevallen 
niet snel krijg“.  
 
Veel respondenten zijn het eens met de uitspraak dat “fysieke contacten daar haal je meer 
uit dan als je alleen via de email werkt”. Deze face to face contacten kunnen ook leiden tot 
meer betrokkenheid “Ik denk dat elkaar af en toe face to face zien toch veel zegt (…)dan raak 
je toch meer betrokken bij elkaar”.  “Eventjes heel snel even iets kortsluiten of iets zeggen 
tegen elkaar, ja dan heb ik een sterke voorkeur om even bij elkaar langs te lopen want je bent 
wel collega’s van elkaar want dat geeft toch ook wel meerwaarde dan”. Bovendien wordt 
aangegeven dat “face-to-face het minste risico tot ruis” heeft : “als het via de mail of via een 



 
22 Het Nieuwe Werken bij de Gemeente Leusden 

ander digitaal kanaal gaat dan zijn het alleen maar letters. Je kunt daar dan moeilijk een 
gevoel bij krijgen. Je moet ook heel erg uitkijken hoe je iets formuleert omdat iets snel 
verkeerd uitgelegd kan worden of verkeerd begrepen”. De meeste respondenten wijten dit 
aan het feit dat gezichtsuitdrukkingen dan ook te zien zijn:   “ik doe het ’t liefst mondeling. 
Dan zie je de gezichtsuitdrukking van mensen en dan ben je veel sneller in staat om te 
checken van “joh, heb ik nou begrepen dat je dat en dat bedoelt?”. Vanwege die ruis wordt 
vaak de voorkeur gegeven aan face to face contact: “digitaal reageren op mail is nog wat 
minimaal. Als ik vraag om een bevestiging is dat soms nog wel eens lastig. In dat geval doe ik 
dat liever mondeling”. 
 
Er lijkt onderscheid te zijn tussen communicatie binnen de afdelingen en tussen afdelingen: 
“Binnen de afdeling kunnen mensen gewoon binnenlopen”.  Terwijl over communicatie 
tussen afdelingen wordt gezegd dat “de lijnen langer zijn en de drempels hoger“. Uit 
meerdere interviews komt naar voren dat de communicatie tussen afdelingen minder goed 
verloopt; “Dat komt wel een beetje door de structuur van de organisatie. Er staan toch wel 
een beetje schotten tussen de afdelingen en dat communiceert wel moeilijker”. Duidelijk 
blijkt dat email en persoonlijk contact (waaronder ook vergaderen) de meest genoemde 
communicatiekanalen zijn.  
 
6.3 Identificatie 
6.3.1 Bewuste keuze voor lokale overheid 
“Ik denk (…) dat je kiest dat je bewust bij een lokale overheid wil werken” is een 
veelgehoorde uitspraak onder respondenten. Sommigen kozen hier direct na hun studie 
voor, anderen maakten de switch vanuit het bedrijfsleven. Die bewuste keus kan om 
verschillende redenen ingegeven zijn. Sommigen noemen “voor burgers iets te betekenen”, 
een werknemer die al bij meerdere gemeentes werkte geeft aan dat hij “ten dienste van het 
algemeen belang wilde werken”. Een leidinggevende die lange tijd in het bedrijfsleven was 
herkent dit en geeft aan dat in Leusden er “in ieder geval redelijk wat mensen werken die 
zich graag willen inzetten voor de publieke zaak en die voor de gemeenschap gaan”.  
 
Meerdere respondenten geven aan dat de “keus voor de gemeente Leusden meestal minder 
bewust is”. Weinig respondenten wonen ook daadwerkelijk in Leusden, een enkeling geeft 
aan zelfs nog nooit in Leusden geweest te zijn voordat men solliciteerde. Het lijkt er 
daardoor op dat de keus om te werken bij de gemeente Leusden eerder de keus is om te 
werken voor de (lokale) overheid.  
 
 Een aantal respondenten geeft aan dat hij zich “wel kan identificeren met de organisatie 
maar niet specifiek met de gemeente Leusden maar met dat ik voor de lokale overheid werk”. 
Dit lijkt in belangrijke mate te bepalen of mensen zich kunnen identificeren met de 
gemeente. Medewerkers die in Leusden werken geven aan zich soms te zien “als 
ambassadeur van de gemeente Leusden”. Anderen geven aan zich meer te zien als 
“ambassadeur van de overheid, van gemeenten in het algemeen”.  
 
6.3.2 Kernwaarden van de organisatie 
Als kernwaarden van de gemeente noemen respondenten zaken als “dienstverlenend”, 
“transparant” en “klantvriendelijk”. Veel respondenten kunnen zich hiermee identificeren 
en/of hangen deze waarden ook aan. Of zoals sommigen zeggen, “Dat zijn (…) basiswaardes 
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die je als overheid moet hebben”.  Ook leidinggevenden valt dit op. Zo geeft één van de 
leidinggevenden aan: “Ik denk dat er bij medewerkers behoefte is om het goed te doen voor 
inwoners”. Andere medewerkers spreken in die context over “hart voor de zaak”. Opvallend 
is dat dit niet alleen geldt voor medewerkers die in direct contact staan met de 
buitenwereld. Ook medewerkers die een organisatieondersteunende rol hebben, voelen zich 
verantwoordelijk voor hoe de gemeente naar buiten toe optreedt, ondanks dat zij slechts 
“indirect contact met de buitenwereld” hebben. 
 
Interessant is ook dat een aantal medewerkers zich wel ziet als “ambassadeur van de 
organisatie. Een aantal respondenten geeft bijvoorbeeld aan “je bent altijd van de 
gemeente”. Een aantal respondenten geeft ook aan dat dit is voortgekomen uit de 
vooroordelen over de overheid en ambtenaren; “omdat de gemeente vaak een negatief 
imago heeft (…) dan voel ik me wel geroepen om dat te corrigeren”. Zowel werknemers die 
binnen als buiten Leusden wonen, herkennen dit. Leusdenaren geven meestal aan dat zij de 
gemeente Leusden verdedigen, mensen van buiten Leusden verdedigen eerder de lokale 
overheid.  
 
6.4 Commitment 
6.4.1 Persoonlijke banden 
Aan de respondenten is ook gevraagd om de banden met collega’s te typeren. Veel 
gehoorde antwoorden daarin zijn “persoonlijk”, “prettig” en “familiair”. Persoonlijke banden 
worden veelal ingevuld als de mogelijkheid “dat je privé dingen deelt”. Vrijwel iedere 
respondent geeft aan dat er “wel een aantal collega’s zijn waar ik persoonlijke gesprekken 
kan voeren over dingen die niet met het werk te maken hebben”. Dit wordt door zowel 
leidinggevenden als medewerkers onderkent. Eén van de leidinggevenden zegt daarover “Als 
er zaken spelen op privé gebied dan wordt dat ook besproken en daar staan we ook allemaal 
open voor”. Leidinggevenden benoemen daarnaast ook dat “je ook dingen over privé zaken 
wel moet weten. Ook voor het functioneren in het werk. Als iemand niet goed in zijn vel zit, 
dan merk je dat ook in zijn functioneren”. Uit observaties en flarden van gesprekken in de 
wandelgang blijkt dit ook. Niet alleen werkgerelateerde onderwerpen worden besproken, 
ook zieke kinderen of dementerende ouders passeren de revue. De “sociale kant van het 
werk” wordt veelal gezien als een belangrijk onderdeel van de prettige werksfeer.  
 
Weinig medewerkers geven daarnaast aan ook naast het werk elkaar te zien Alleen enkele 
jongere werknemers geven aan af en toe samen iets te gaan drinken. Oudere werknemers 
wijten dit aan hun levensfase: “Het is niet zo dat ik buiten werktijd nog afspreek met 
collega’s. Dat ligt ook aan de fase van je leven. Ik heb twee kleine kinderen. In mijn eerste 
baan kon ik op vrijdagmiddag nog wel eens wat gaan drinken met collega’s en dat is wel 
anders nu”. Dit blijkt echter geen belemmering te zijn voor een persoonlijke band: ”het is 
niet zo dat je niet een persoonlijk praatje kan maken en dat je niet weet van elkaars privé 
omstandigheden. Dat is er wel”. Opvallend is dat een aantal leidinggevenden aangeeft dat 
het kiezen elkaar niet na het werk te zien “ook wel een beetje een bewuste keus is. Ik probeer 
toch wel privé en werk te scheiden”. Al met al kan, ook op basis van het 
werkbelevingsonderzoek, worden gesteld dat werknemers prettige, onderlinge contacten 
hebben waar ook ruimte is voor persoonlijke verhalen.  
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6.5 Het Nieuwe Werken 
Zoals beschreven in het hoofdstuk “Methodologie” (hoofdstuk 4) is ervoor gekozen om de 
respondenten zelf te laten definiëren wat zij zien als Het Nieuwe Werken. Veelal noemden 
respondenten als eerste “plaats- en tijd onafhankelijk werken”. Mede omdat de 
respondenten deze onderdelen direct benoemden is er ook voor gekozen om literatuur te 
zoeken die aansluit op flexwerken (in het Engels telewerken), een onderdeel van Het Nieuwe 
Werken.  
 
6.5.1 Gebruik van Het Nieuwe Werken 
Vrijwel iedere respondent maakt wel eens gebruik van de mogelijkheid om “thuis te 
werken”. Het verschilt per persoon hoeveel gebruik er wordt gemaakt van Het Nieuwe 
Werken. Veel respondenten maken incidenteel gebruik van Het Nieuwe Werken. 
Medewerkers hebben verschillende redenen om thuis te werken. Enerzijds wordt regelmatig 
genoemd dat thuiswerken ”misschien flexibiliteit kan creëren met betrekking tot de 
thuissituatie”, vergelijkbaar met wat een leidinggevende noemt “dus je verhouding 
werkprivé, die balans, die kan als je dat wil veranderen”. Andere redenen voor thuiswerken 
die genoemd worden zijn “tijdswinst”, voor mensen die een lange reistijd hebben naar het 
gemeentehuis en als “je een belangrijk stuk moet schrijven dat je beter thuis kan doen, dan 
kan het ook handig zijn”.  
 
Een belangrijke vraag is of iedere werknemer Het Nieuwe Werken kan gebruiken. “Een 
medewerker buitendienst die de bomen snoeit die kan gewoon echt niet thuis werken. 
Medewerker frontoffice die kan niet thuiswerken” geven verschillende leidinggevenden aan. 
Voor medewerkers in de buitendienst lijken er inderdaad praktische bezwaren te zijn, 
medewerkers met baliefuncties of andere publieksgerichte functies moeten vaak 
beschikbaar zijn: “het is heel lastig, je moet als gemeente openingstijden hanteren. Dat is 
gewoon wetgeving dat je van half 9 tot 5 per telefoon beschikbaar bent. Daar ontkom je niet 
aan”. Uit deze citaten blijkt dat het niet voor iedere werknemer van de gemeente 
vanzelfsprekend is om gebruikt te kunnen maken van thuiswerken.  
 
Ook medewerkers die aangeven dat het praktisch mogelijk is om een groot deel van hun tijd 
thuis te werken, geven aan dat zij vaak toch wel aanwezig moeten zijn. Dit kan mede te 
verklaren zijn door wat sommigen een “vergadercultuur” noemen. Voor vele projecten 
waarbij er over afdelingen moet worden gewerkt, worden projectgroepen ingesteld. Deze 
komen vaak samen op gestructureerde momenten. Hierbij moet worden aangemerkt dat 
verschillende mensen in de organisatie bezig zijn om hiervoor ook oplossingen te zoeken, 
meestal in de vorm van fora- achtige applicaties om te kunnen communiceren.   
 
Een ander opvallende uitspraak over thuiswerken gaat over de communicatie met het 
kantoor. Eén van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan “ik zie wel dat als ik een dag thuis 
heb gewerkt dat ik dingen mis. Veel dingen worden toch zo de mondeling de kamer in 
geslingerd. (…) Je vangt ook heel veel op als je op de kamer zit”.  Daarnaast geeft een 
respondent aan: “als ik er niet ben dan moeten mijn collega’s mijn directe werkzaamheden 
kunnen overnemen. Als er dan iemand komt binnenlopen met een vraag dan gaan zij 
proberen die vraag te beantwoorden. In die zin, heeft het werk van de één gevolgen voor het 
werk van de ander”.  Verder wordt aangeven dat “als een collega wel eens thuiswerkt en er 
komt iemand binnen met een vraag voor haar dan kun je wel zeggen je moet even bellen 
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maar dat gebeurt nooit. Er is dan blijkbaar toch een drempel om iemand te bellen die thuis 
aan het werken is”. Dit wijst erop dat men zich verantwoordelijk voelt voor de taak maar 
deze, ondanks technische mogelijkheden, niet volledig thuis kan uitvoeren. Immers, bellen is 
een grote drempel en daardoor komt me in een min of meer geïsoleerde positie terecht. 
Zoals een respondent het formuleert: “wat me opvalt (…) is dat je er gewoon niet bent als je 
er niet fysiek bent”. 
 
6.5.2 Toekomst van Het Nieuwe Werken 
Respondenten kregen ook de vraag voor geschoteld wat zij in de toekomst verwachten van 
Het Nieuwe Werken in Leusden. Veelal werd daar ingegaan op “flexplekken”. Eén van de 
respondenten geeft bijvoorbeeld aan “Tot flexplekken worden ze vroeg of laat gedwongen, 
er zijn hier zo veel parttimers, er staan zoveel bureaus leeg. Dat kun je niet meer 
verantwoorden”. Er zitten echter wel een aantal belangrijke haken en ogen aan flexwerken 
binnen het huidige gemeentehuis. “Het gebouw is een gegeven en dat *flexwerken+ is dus 
pas aan de orde als je iets nieuws gaat bouwen. Die overhead heb je toch wel in het gebouw 
zitten, daar valt nu even niks te halen denk ik” . Bovendien is niet iedereen in staat om te 
gaan flexwerken: “Doordat wij met bepaalde software werken, is flexwerken misschien niet 
uitvoerbaar. Wij moeten ook sowieso een pc hebben. Dat wordt voor ons dus wat moeilijker”. 
De meeste respondenten denken daarom dat flexplekken pas de realiteit wordt als er iets 
met de huisvesting gebeurt; “Nu flexplekken? daar is dit kantoor niet voor gemaakt!”.  
 
De afgelopen jaren zijn er echter wel al verschillende slagen gemaakt op het gebied van 
huisvesting. Allereerst zijn er verschillende koffiehoeken ingericht en zijn er verschillende 
nieuwe vergaderruimtes. Wat er direct opvalt aan de koffiehoeken, is dat er nergens (lege) 
stopcontacten te vinden zijn. Werken met een laptop is daardoor lastiger.  
 
Daarnaast zijn er ook andere technische bezwaren die Het Nieuwe Werken in de gemeente 
Leusden kunnen bemoeilijken.  Iedere werknemer heeft de mogelijkheid om zijn email thuis 
te openen en zijn agenda te bewerken. Niet iedere werknemer heeft echter de mogelijkheid 
om ook thuis op zijn werknemersaccount in te loggen. Om gebruik te maken van alle 
bestanden die op de computer in Leusden staan, is het nodig om een token te krijgen. Deze 
token kan alleen door de directe leidinggevende, het afdelingshoofd, worden verstrekt.  
 
6.5.3 Risico’s van Het Nieuwe Werken 
In de interviews worden verschillende risico’s van Het Nieuwe Werken genoemd. Grofweg 
kan een indeling gemaakt worden tussen risico’s voor de organisatie en risico’s voor 
personen. Allereerst risico’s voor personen. Eén van de respondenten geeft aan dat “niet 
iedereen heeft even goed in de hand hoeveel die werkt (…) Je hebt het risico dat mensen 
altijd met hun werk bezig zijn en altijd bereikbaar zijn”. Een leidinggevende geeft aan:  “je 
hebt het risico dat mensen altijd met hun werk bezig zijn en altijd bereikbaar zijn. Sommige 
vinden dat niet erg, sommige overkomt het en die vinden dat wel erg”.  
 
Een ander risico voor personen wordt de ARBO genoemd. Binnen in het gemeentehuis is de 
gemeente verantwoordelijk voor de ARBO. De vraag is of dit ook buiten het gemeentehuis zo 
is. Leden van de ondernemingsraad zeggen bijvoorbeeld “arbo kan een risico zijn. Hoe ver 
moet je gaan als werkgever om ervoor te zorgen dat je arbo verantwoorde werkplekken 
hebt”.  
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Verder noemen de respondenten verschillende risico’s voor de organisatie. Allereerst de 
onderlinge contacten. “Wat natuurlijk belangrijk is, is het netwerk hier in huis. De contacten 
die je met elkaar hebt. Die persoonlijke contacten, die interactie tussen mensen is heel 
belangrijk”. Dit wijst erop dat er wel degelijk veel waarde wordt gehecht aan het onderlinge 
contact.  
 
Daarnaast worden ook de functionele contacten besproken door de respondenten: “er 
moeten wel goede afspraken komen om bepaalde functionele contacten (…) organisatorisch 
wel goed te regelen”. Een andere respondent zegt: “Het fysieke contact om overleg met 
elkaar te hebben vind ik ook wel belangrijk. Je moet elkaar ook wel zien. Je moet niet als een 
soort zzp’er ieder voor zich je werk doen. Ik denk dat dan ook wel het risico bestaat dat als je 
elkaar minder ziet dat er toch ook de binding met de organisatie als geheel minder wordt en 
dat zou ik dan toch geen goede ontwikkeling vinden”. Volgens sommige respondenten is het 
ook noodzakelijk want: “er zit het risico in dat we langs elkaar heen gaan werken”. Het lijkt 
erop dat er goede afspraken nodig zijn om goed gebruik te kunnen maken van Het Nieuwe 
Werken. Verder lijkt het dat de persoonlijke band en de functionele band volgens sommigen 
overlappen. Zonder elkaar functioneel te zien, zal ook de persoonlijke band minder kunnen 
worden.  
 
Als laatste noemen verschillende respondenten dat Het Nieuwe Werken ook een risico kan 
vormen voor de band met de organisatie: “Die binding hier met de organisatie en met 
Leusden die is wel belangrijk. Dat doet mensen zich ook inzetten en alert zijn op wat er hier in 
Leusden nodig is”. Er is echter geen consensus over dit risico. Andere respondenten geven 
bijvoorbeeld aan dat “of je nou thuiswerkt of hier werkt, het is voor dezelfde zaak. Ik denk 
dat de band met de organisatie wel hetzelfde zal zijn”. Een enkeling lijkt niet bang te zijn en 
een enkeling geeft zelf aan dat de band met de organisatie sterker zou kunnen worden, 
“omdat de gemeente goed werkgeverschap toont”.  
 
Veelal geven zowel leidinggevenden als andere medewerkers aan dat Het Nieuwe Werken 
niet zonder voorbehoud kan worden ingevoerd; “Er zitten wel grenzen aan met hoe ver je 
ermee kunt gaan”. Meestal wordt er gesproken over een “gulden middenweg”, er is een 
balans nodig tussen “helemaal op kantoor en helemaal niet op kantoor”. Sommige 
respondenten noemen ook een concreet aantal dagen dat er thuis gewerkt zou kunnen 
worden (maximaal één of twee dagen bijvoorbeeld), andere zeggen dat dit te zijner tijd 
vanzelf duidelijk wordt.   
 
Als laatste is ook gevraagd naar positieve implicaties van Het Nieuwe Werken. Werknemers 
menen in ieder geval dat de vrijheid die zij krijgen positief is, maar noemen ook andere 
punten. Eén van de punten is het doorbreken van de eilandenstructuur die veel 
respondenten zien. Sommige respondenten geven hierover aan: “het is wel het idee. Dat je 
toch meer gebruik gaat maken van flexplekken zodat je wel af en toe contact met elkaar 
krijgt. Nu zijn het echt eilandjes”. Deze mening wordt niet door iedereen gedeeld: “Nou ik 
denk dat het [Het Nieuwe Werken] die eilandjes juist in stand houdt. Nu loop je even naar 
een afdeling toe en dat kan dan niet meer. Ik denk niet dat Het Nieuwe Werken de eilandjes 
opheft”. Interessant is hierbij het verschil tussen jongere en oudere werknemers. Jongere 
werknemers geven vaker aan dat flexplekken juist die structuur kan doorbreken, terwijl 
ouderen bang zijn dat het de eilandenstructuur kan versterken.  
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6.5.4 Slot 
Bij de invoering van Het Nieuwe Werken in de organisatie lijkt er sprake van 3 belangrijke 
onderdelen die een rol spelen. Allereerst de functie van medewerkers. Niet voor iedere 
functie binnen de gemeente lijkt het mogelijk om gebruikt te kunnen maken van Het Nieuwe 
Werken. Ten tweede speelt cultuur een belangrijke cultuur. De organisatiecultuur speelt een 
belangrijke rol bij de manier waarop gecommuniceerd en samengewerkt wordt, en hoe de 
organisatie gestructureerd wordt. De organisatiecultuur speelt daarnaast ook een rol bij de 
invoering van Het Nieuwe Werken maar zal ook door Het Nieuwe Werken worden 
aangepast. Het laatste onderdeel dat een belangrijke rol speelt, zijn de faciliteiten. Zonder 
de juiste faciliteiten lijkt het niet mogelijk om Het Nieuwe Werken te gebruiken. Hierbij kan 
gedacht worden aan middelen om het werk thuis uit te voeren. Deze punten worden in de 
analyse verder uitgewerkt.  
 
Interessant aan deze punten, is dat deze zowel invloed uitoefenen op Het Nieuwe Werken 
als daardoor worden beïnvloed als andersom.  Het zou ook goed kunnen dat invoering van 
Het Nieuwe Werken ervoor zorgt dat de cultuur verandert of dat de manier van 
communiceren anders wordt. Hetzelfde geldt voor de faciliteiten; de kans van slagen van Het 
Nieuwe Werken binnen een organisatie wordt mede bepaald door de faciliteiten en 
middelen die een organisatie heeft. 
 
Zoals te zien is in het volgende hoofdstuk zijn deze ideeën niet zomaar een gedachtespinsel 
maar deels gebaseerd op eerder onderzoek. In de analyses zal dit dan ook verder uitgewerkt 
worden. 
 
Nogmaals moet hier benadrukt worden dat Het Nieuwe Werken meer is dan telewerken. 
Ondanks dat ook de relatie met de buitenwereld in sommige interviews aan bod kwam, 
werd wanneer er werd gevraagd naar de eerste indrukken, telkens thuiswerken genoemd. 
Dit is dan ook de reden dat dit de focus van het onderzoek is. 
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7. Analyse 
In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden om de resultaten van de dataverzameling te linken 
aan de literatuur uit het conceptueel kader. Boeije (2005) definieert analyseren als: “de 
uiteenrafeling van de gegevens over een bepaald onderwerp in categorieën, het benoemen 
van deze categorieën met begrippen, en het aanbrengen en toetsen van relaties tussen de 
begrippen in het licht van de probleemstelling” (p. 63) Zoals in het slot van hoofdstuk 6 
aangegeven, is er sprake van 3 belangrijke onderdelen die invloed uitoefenen op Het Nieuwe 
Werken, en waar Het Nieuwe Werken invloed op uitoefent.  
 

 
Figuur 2: Invloeden op en van Het Nieuwe Werken 

 
In dit onderzoek in gekozen voor een aanpak waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de 
organisatiecultuur (de manier waarop de organisatie is ingericht en waarop wordt 
samengewerkt), de faciliteiten (hoe wordt er gecommuniceerd en gewerkt) en de functie 
(welke functies voert iemand uit). Hiervoor is gekozen vanwege de onderzoeksvraag van dit 
onderzoek. Deze richt zich vooral op de gevolgen van Het Nieuwe Werken voor de 
organisatie en minder op de gevolgen van Het Nieuwe Werken op individuen en hun 
thuissituatie. In de volgende paragrafen zullen deels aan de hand van dit schema worden 
geprobeerd om inzicht te krijgen in de invoering van Het Nieuwe Werken in de gemeente 
Leusden. Eerder onderzoek levert soortgelijke diagrammen op. Illegems, Verbreke en 
S’Jegers (2008) geven bijvoorbeeld aan dat “the individual’s decision of whether or not to 
telework is influenced by a variety of technological, institutional, and organizational 
elements” (p.277). Baruch (2001) geeft aan dat er 4 factoren zijn die Het Nieuwe Werken 
beïnvloeden, namelijk (1) aard van het werk, (2) de organisatie, (3) de huissituatie en (4) de 
individuele behoeftes. Het gebruikte diagram kan aldus worden gezien als gebaseerd op 
eerdere onderzoeken maar met andere aspecten die belangrijk zijn.  
 
7.1 De cultuur en communicatie van de gemeente en Het Nieuwe Werken 
Respondenten geven aan dat ze de cultuur van de gemeente prettig vinden om in te werken. 
Als er gekeken wordt naar de meest zichtbare uitingen van de cultuur binnen de organisatie, 
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de “artifacts” zoals Schein (2010) ze noemt, valt op dat de gemeente erg informeel is in zijn 
uiterlijk. Behalve enkele leidinggevenden zijn er weinig medewerkers die een pak dragen en 
deuren staan vrijwel zonder uitzondering open. Dit blijkt ook de interviews die met 
respondenten werden gehouden. De vraag is hoe dit gerelateerd kan worden aan Het 
Nieuwe Werken. Duidelijk is dat het gebouw van de gemeente ingericht is in verschillende 
delen. Daardoor is het zo dat alle medewerkers van een afdeling dicht bij elkaar zitten. 
Teams zitten vaak bij elkaar in dezelfde kamer.  
 
De manier waarop dit gebouw is neergezet, draagt bij aan het feit dat sommige 
respondenten de organisatie zien als “losse eilandjes”. Voor telewerken is het echter heel 
belangrijk dat goed afgebakend is, wat wiens taak is (Kurland & Cooper, 2002). De 
eilandjesstructuur zou ervoor kunnen zorgen dat taken goed afgebakend zijn, maar doordat 
er in de organisatie vaak samengewerkt wordt door verschillende afdelingen (verschillende 
eilanden) is het belangrijk om goed af te stemmen wie wat doet. Uit de interviews komt dit 
ook naar voren als probleem waar de organisatie soms tegenaan loopt, namelijk dat niet 
iedere afdeling weet wat andere afdelingen doen, waardoor men soms langs elkaar heen 
werkt. Door taken niet goed af te stemmen kan het gebeuren dat de informatievoorziening 
en kennisdeling niet goed loopt (Golden, 2007) en er daardoor sprake is van stroevere 
samenwerking. Het feit dat respondenten aangeven dat men niet wordt gebeld wanneer er 
thuis wordt gewerkt, helpt hier niet aan mee.  
 
7.1.1 Communicatie  
Communicatie wordt binnen de organisatie gezien als open en informeel en loopt veelal via 
email of via face-to-face contacten. Een aantal respondenten geeft aan dat deze laatste 
manier van communiceren, het meest effectief is doordat het meer informatie geeft 
(bijvoorbeeld non- verbale communicatie) dan wanneer men gebruik maakt van email of 
telefoon. Stoter (2007) ondersteunt deze bewering en geeft aan dat face-to-face 
communicatie in ondubbelzinnige of onzekere situaties, het meest effectief is. 
 
Verschillende leidinggevenden in de organisatie zagen echter ook problemen met de 
communicatie. Veelal werd aangegeven dat er niet altijd even zakelijk gecommuniceerd 
wordt. Hiermee werd bedoeld dat er te weinig directe communicatie is. Dit lijkt een paradox 
met de antwoorden van respondenten die stelden dat de communicatie open en informeel 
verloopt. Senge (1990) spreekt hierbij van ‘participatieve openheid’. Hoewel het lijkt alsof 
men open kaart speelt, wordt er toch informatie achter gehouden of niet alles wordt direct 
aangekaart (Senge, 1990 in: Stoter, 2007).  
 
Daarnaast wordt er over de communicatie gezegd dat er een ‘cc- cultuur’ is. Hiermee werd 
bedoeld dat veel mensen mailtjes krijgen “ter info”. Hoewel dit zorgt voor een grote 
informatieoverdracht, levert dit wel extra werk op. Alle mailtjes worden immers toch 
gelezen door de betrokkenen, ook al zijn deze niet direct voor hen bedoelt. Om goed om te 
kunnen gaan met Het Nieuwe Werken, is het belangrijk dat er aandacht is voor dit aspect 
van de communicatie. Stoter (2007) spreekt hierbij over “informatierijkheid”. Anders dan de 
term wellicht doet vermoeden, draait het bij informatierijkheid ook om de informatie die 
niet relevant is voor anderen. Door irrelevante informatie door de sluizen, wordt de 
communicatie juist informatiearmer (Stoter, 2007). Van belang is om hierbij te zoeken naar 
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een middenweg, aangezien een slechtere doorstroom van kennis en informatie ook een 
risico is van telewerken (Taskin & Devos, 2005).  
 
7.2 Commitment en Het Nieuwe Werken 
7.2.1 Tevredenheid 
Of men zich gelukkig voelt met thuiswerken, is erg persoonlijk. Sommige medewerkers 
gaven direct aan dat ze het belangrijk vonden om op kantoor te zijn, voor het contact met 
hun collega’s. Eén van de respondenten gaf bijvoorbeeld aan zich schuldig te voelen 
wanneer ze thuis moest werken als er een ziek kind was. In de literatuur wordt daarover 
gesteld dat wanneer men zelf kiest om thuis te werken, men over het algemeen meer 
tevreden is dan wanneer men gedwongen wordt om thuis te gaan werken (Kamerade & 
Burchell, 2004).  
 
7.2.2 Sociale en professionele isolatie 
Op basis van eerder onderzoek is het niet vreemd dat er weinig interactie is van 
medewerkers buiten het werk om. Zo stelt socioloog Putnam dat “contacts made at the 
workplace are mainly used for business and not for other purposes” (Putnam, 2000 in: 
Kamerade & Burchell, 2004). Dit geldt ook voor medewerkers binnen de gemeente Leusden 
aangezien weinig respondenten elkaar buiten werktijd zien. Er wordt wel door respondenten 
aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat ze met sommige mensen een persoonlijke band 
hebben. Zoals eerder aangegeven vinden veel respondenten dat Het Nieuwe Werken niet 
onbeperkt kan worden ingevoerd in de organisatie. Men gaf aan dat dit immers kon zorgen 
voor een vermindering van de band met je collega’s en met de organisatie maar dat er ook 
sprake kan zijn van een moeilijkere samenwerking wanneer iedereen onbeperkt gebruik kan 
maken van Het Nieuwe Werken. Het gevaar van sociale en professionele isolatie, zoals 
beschreven in hoofdstuk 5, kan gereduceerd worden wanneer er telewerken 
geïmplementeerd wordt op part-time basis (Illemgems et al., 2008; Baruch, 2001). Dit is in 
lijn met de angst van de respondenten voor het verliezen van contacten. Dit resultaat wordt 
versterkt door onderzoek van Kamerade en Burchell (2004) die stellen dat sociale isolatie 
vaker voorkomt onder full time telewerkers.  
 
De eerder genoemde face-to-face communicatie kan ook een rol spelen in het voorkomen 
van sociale isolatie. Deze lijkt zoals gezegd bij veel medewerkers aanwezig te zijn. Deze angst 
is vreemd genoeg meestal niet om zelf in zo’n positie te komen, maar meer nog dat ze bang 
zijn dat anderen hierin terecht komen. Face-to-face communicatie kan zorgen dat de kans op 
sociale isolatie afneemt (Golden et al., 2008; Baruch, 2001) en ervoor zorgen dat 
medewerkers niet het gevoel krijgen dat zij ‘onzichtbaar zijn voor de organisatie’ (Harris, 
2003 in: Taskin & Devos, 2005).  
 
7.3 Identificatie en Het Nieuwe Werken  
Uit de resultaten komt naar voren dat werknemers zich meestal kunnen identificeren met de 
organisatie maar ook dat zij niet specifiek kozen voor de gemeente Leusden als organisatie 
om te gaan werken. Om de band met werknemers goed te houden, is het belangrijk dat 
werknemers zich niet professioneel geïsoleerd gaan voelen. Het is dus belangrijk om 
medewerkers te blijven betrekken bij de organisatie. Voor managers ligt er de taak om te 
zorgen dat ook voor de veelvuldig telewerkende medewerkers, er genoeg kansen binnen de 
organisatie blijven bestaat (Teo, Lim & Wai, 1996). 
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Een ander onderdeel wat benoemt moet worden is autonomie. Wanneer men meer gebruik 
maakt van Het Nieuwe Werken, heeft men meer autonomie. De keuze om zelf te kiezen 
waar en wanneer je wil werken, vergroot immers de autonomie (Golden, 2007). Over het 
algemeen stelt de literatuur dat meer autonomie zorgt voor meer tevredenheid (Golden, 
2007; Baruch, 2001). Respondenten geven aan dat ze deze keuze zouden waarderen van de 
organisatie, wat erop wijst dat iedereen wel positief tegenover de mogelijkheden tot 
telewerken staat. In dat opzicht zal Het Nieuwe Werken geen problemen vormen voor de 
band van medewerkers met de organisatie. Juist door het goede werkgeverschap dat de 
organisatie kan bieden, zullen werknemers meer tevreden met de gemeente kunnen 
worden.  
 
7.4 Functie specifieke kenmerken en Het Nieuwe Werken 
Zoals al bleek uit de resultaten, is gebruik maken van telewerken niet voor iedere 
werknemer van de gemeente weggelegd. Dit wordt bevestigd in verschillende onderzoeken. 
Teo et al. (1996) stellen dat managers goed moeten uitzoeken wie er wel en niet gebruik kan 
maken van telewerken. Golden (2007) geeft in zijn onderzoek speciaal aandacht aan de 
invloed van telewerken op de ‘achterblijvers’, de medewerkers die geen gebruik maken van 
telewerken of geen gebruik kunnen maken van telewerken. Hij stelt “results suggest 
teleworker prevalence is negatively associated with co-worker satisfaction, and that this 
relationship is influenced by the amount of time co-workers telework, the extent of face-to-
face interactions, and job autonomy” (p. 1641). Voor managers ligt hier dus een taak om 
mee om te gaan, het is immers belangrijk dat Het Nieuwe Werken niet zorgt voor te grote 
gevoelens van ongelijkheid op de werkvloer. De banden van medewerkers met elkaar 
zouden hierdoor onder druk komen te staan. Wederom wordt hier het belang van het 
regelmatig ontmoeten van elkaar (“face-to-face interactions”) onderstreept om te 
voorkomen dat er teveel ontevredenheid is doordat de ene medewerker wel kan telewerken 
en de andere niet.  
 
7.5 Faciliteiten 
Het belang van faciliteiten kwam in het hoofdstuk resultaten al naar voren. Het gebouw 
helpt niet echt mee om Het Nieuwe Werken uit te voeren en daarbij zijn er ook voor de 
aanwezig flexibele werkplekken wat problemen, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van 
stopcontacten voor bijvoorbeeld laptop-adapters. Baruch (2001) geeft over faciliteiten aan 
dat deze belangrijk zijn voor het contact via bijvoorbeeld email. Op dit moment kunnen alle 
medewerkers vanuit huis bij hun email maar niet iedereen kan bij zijn volledige computer en 
al zijn bestanden. Hiervoor is een token nodig die aangevraagd kan worden bij een 
afdelingshoofd.   
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8. Conclusie en discussie 
8.1 Conclusie 
In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen worden beantwoord en zal aan de hand 
daarvan een conclusie neergezet worden.  
 
Bij Het Nieuwe Werken dacht men direct aan plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hoewel 
het Nieuwe Werken meer kan omvatten dan dit aspect, is ervoor gekozen om hierop de 
focus te leggen. De hoofdvraag van dit onderzoek was: άWat betekent Het Nieuwe Werken 
voor de banden van medewerkers met elkaar en met de gemeente Leusden?”. 
 
Veel medewerkers geven aan dat zij weinig contact hebben met collega’s buiten de 
werkvloer om. Desalniettemin vindt iedere werknemer het contact met collega’s prettig en 
wordt vrijwel zonder uitzondering aangegeven dat men ook met sommige medewerkers 
persoonlijke banden heeft. Deze banden van medewerkers met elkaar kunnen door Het 
Nieuwe Werken onder druk komen te staan. Het gevaar van sociale isolatie is in meerdere 
onderzoeken aan de orde gekomen en ook in de gemeente Leusden is er angst voor deze 
vorm van het ontbreken van banden. Om dit tegen te gaan zal de gemeente kunnen inzetten 
op een restrictie van onbeperkt telewerken. Veel medewerkers geven, in lijn met 
wetenschappelijk onderzoek op dat gebied, aan dat part-time thuiswerken een goede 
middenweg kan zijn tussen telewerken en elkaar blijven zien en spreken. 
 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat er op het gebied van communicatie nog het nodige te 
doen is om goed aan de slag te gaan met Het Nieuwe Werken. De communicatie waarvan 
gesteld wordt dat ie open en informeel is, heeft het risico dat er nog wel eens te veel wordt 
gemaild en dat de communicatie niet altijd direct genoeg is. Medewerkers zijn bang dat 
telewerken ervoor zorgt dat samenwerking stroever verloopt en daarom is het van groot 
belang dat de communicatie goed is.  
 
Medewerkers voelen zich over het algemeen verbonden met de gemeente Leusden. Ze 
hebben dezelfde waarden hoog in het vaandel staan maar kozen niet bewust voor deze 
gemeente als werkgever. Over de band met de organisatie is het moeilijker te oordelen of 
deze onder druk komt te staan. Veel medewerkers geven aan dat zij blij zullen zijn als Het 
Nieuwe Werken mogelijk gemaakt wordt en zij denken dat door deze mogelijkheden men 
juist positiever kijkt naar de gemeente. De gemeente zal door invoering van Het Nieuwe 
Werken immers goed werkgeverschap tonen.  
 
Waarschijnlijk komt een belangrijke taak te liggen bij de managers. Zij moeten de organisatie 
zodanig neerzetten dat er zonder problemen plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt kan 
worden, maar dat werknemers niet de band met de organisatie en collega’s verliezen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat Het Nieuwe Werken een risico kan zijn voor de banden van 
medewerkers met elkaar en met de organisatie. Er zijn echter genoeg dingen die gedaan 
kunnen worden om tegen te gaan dat men de band met de organisatie en met collega’s 
volledig verliest. Op het gebied van communicatie zal in ieder geval het één en ander 
moeten veranderen maar ook in de manier van samenwerking kan de gemeente effectiever 
zijn. Aanbevelingen voor de gemeente zijn te vinden in hoofdstuk 9.  
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8.2 Discussie 
In dit onderzoek is de focus gelegd op banden van medewerkers met elkaar en met de 
organisatie. In deze paragraaf zal nogmaals op het onderzoek worden gereflecteerd en 
daarnaast zal er in deze paragraaf aandacht zijn voor aanbevelingen voor toekomstig 
onderzoek. 
 
Allereerst de definitie van Het Nieuwe Werken. In de inleiding van dit onderzoek is direct 
duidelijk gemaakt dat Het Nieuwe Werken een verzamelnaam is voor veel verschillende 
maatregelen. De vraag wat Het Nieuwe Werken is, is ook aan de respondenten voorgelegd. 
Hierbij kwam steeds direct naar voren dat de respondenten dachten aan plaats- en 
tijdonafhankelijk werken bij Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is echter veel meer. 
Het is ook een manier van werken die meer verantwoordelijkheid bij de werknemer legt. 
Daarnaast is het een manier van werken die ervoor zorgt dat de organisatie meer 
resultaatgericht kan zijn. Met de huidige kerntakendiscussie in het achterhoofd is het 
belangrijk om ook dit aspect aandacht te geven in de toekomst. 
 
In de huidige wetenschappelijke literatuur is, zoals in het onderzoek te lezen is, al meermaals 
duidelijk gemaakt wat de risico’s zijn van Het Nieuwe Werken. Hoewel sociale isolatie draait 
om het verliezen van banden met je collega’s, is in de bestaande literatuur nog niet duidelijk 
te vinden in hoeverre persoonlijke banden van medewerkers met elkaar, verslechteren. Is 
het daadwerkelijk ‘uit het oog, uit het hart’ of niet. Dat is interessant voor verder onderzoek.  
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9. Aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk staan speciaal voor de organisatie, de gemeente Leusden, enkele 
aanbevelingen die gebruikt kunnen worden voor de uiteindelijke visie van de gemeente op 
Het Nieuwe Werken. In dit onderzoek is geprobeerd om risico’s in kaart te brengen en in 
deze aanbevelingen zullen ideeën staan van de onderzoeker over risico’s en 
aandachtspunten die in het onderzoek te voorschijn kwamen. De punten zijn zowel direct uit 
het onderzoek en de literatuur afgeleid, alsook uit vrije ideeën van de onderzoeker, 
opgedaan in Leusden tijdens het onderzoek. Zie dit hoofdstuk daarom als een vrije reflectie 
op de resultaten en op mogelijke winstpunten die ik voor de organisatie onderscheid.  
 
9.1 Betrokkenheid en banden 
Betrokkenheid en banden kunnen door Het Nieuwe Werken onder druk komen te staan. 
Zoals in het onderzoek wordt betoogd zijn er maatregelen te nemen die ervoor kunnen 
zorgen dat de betrokkenheid en binding met de organisatie en collega’s niet helemaal 
verdwijnt. In deze paragraaf wil ik nog een aantal nadere opties aandragen. 
 
Allereerst zou er een maandelijkse terugkomdag kunnen zijn. Op het moment dat er veel 
buiten het kantoor wordt gewerkt is, is het des te leuker als iedereen één dag in de maand 
op kantoor is. Een soort mini-reünie. Daarnaast is het belangrijk dat het kantoor door 
werknemers niet alleen maar wordt gezien als een plek voor functionele en formele 
contacten. Door af en toe in meer informele setting samen te komen, zal het beeld dat 
telewerkers hebben van het kantoor positief blijven. Het kantoor moet immers aantrekkelijk 
blijven om terug te komen.  
 
9.2 Het Nieuwe Werken 
Een andere belangrijke aanbeveling is dat Het Nieuwe Werken ook een manier is om 
medewerkers verantwoordelijkheid te geven en om resultaatgericht te werken. Met het oog 
op de kerntakendiscussie is het belangrijk om dit ook onder de aandacht van medewerkers 
te brengen. Door op deze manier om te gaan met Het Nieuwe Werken, kan er wellicht voor 
gezorgd worden dat ook medewerkers die vanwege hun functie minder gebruik kunnen 
maken van thuiswerken, het gevoel krijgen dat zij meedoen in het project dat Het Nieuwe 
Werken heet.  
 
Doe daarnaast bij Het Nieuwe Werken vooral een beroep op de professionaliteit van de 
medewerkers. Ook wanneer medewerkers thuis gebeld worden door burgers, klanten of 
andere contacten is het van belang dat zij hier op een goede manier mee om gaan. Van 
werknemers mag verwacht worden dat er geen huilende kinderen op de achtergrond te 
horen zijn, of keiharde rockmuziek.  
 
9.3 Functies en keuze 
Zoals blijkt uit het onderzoek is het erg belangrijk om werknemers zelf te laten kiezen of ze 
willen thuiswerken of niet. Het Nieuwe Werken streeft ook naar flexibiliteit, werken op de 
manier die jij wilt maar ook waar je wilt.  Het lijkt voor de organisatie echter niet haalbaar 
om Het Nieuwe Werken onbegrensd in te voeren. Ten eerste werkt het niet-onbegrensd 
invoeren van Het Nieuwe Werken preventief tegen sociale isolatie. Daarnaast zorgt het 
ervoor dat er voldoende face-to-face communicatie mogelijk blijft, wat bovendien belangrijk 
wordt gevonden door medewerkers.  
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Op dit moment is het nog zo dat er bij een leidinggevende een token moet worden 
aangevraagd om thuis te werken. Mijn ervaring uit de gesprekken met mensen van de 
gemeente is dat er dan ook altijd een reden moet zijn om thuis te werken. Een idee zou 
kunnen zijn om dat achterwege te laten. Om overzicht te houden van wie wel en niet een 
token heeft, is het handig om dit te registreren maar juist bij Het Nieuwe Werken zou een 
specifieke reden (kinderen, werk- privé balans) niet nodig hoeven zijn om thuis te werken of 
gebruik te maken van een token. Het aspect faciliteiten wordt hierbij onderstreept. Het 
geven van een token aan iedereen die daar behoefte aan heeft, los van het feit of 
thuiswerken mogelijk is of niet, zou hiervoor ook een mogelijkheid moeten zijn. 
 
9.4 Organisatiecultuur 
Verder is er een kans dat de cultuur in de organisatie zal veranderen wanneer er meer 
gebruik gemaakt gaat worden van Het Nieuwe Werken. Op dit moment geven sommige 
respondenten aan dat je er ook ‘echt’ niet bent, als je thuis werkt. Wanneer werken op 
andere plekken en op andere tijden meer gemeengoed wordt, zal dit probleem misschien 
verholpen worden.  
 
Daarnaast is ook de vergadercultuur een onderdeel van de gemeente waar winst te behalen 
is. Vele projectgroepen vergaderen nu en, zo stellen respondenten, gaan dan weer los van 
elkaar aan stukken werken. Een idee kan zijn om één dag in de week ‘projectdag’ te maken. 
Als iedereen weet dat er dan aan projecten gewerkt wordt, kan er bij elkaar worden gezeten 
om direct te werken aan projecten. Dit zorgt voor korte lijntjes en niet oeverloos naar elkaar 
toe e-mailen.   
 
9.4.1 Communicatie 
Ook de communicatie is een belangrijk punt waarop de organisatie stappen kan maken. Op 
dit moment verloopt de communicatie op een open en informele manier, volgens de 
respondenten. Respondenten geven aan deze manier van communiceren prettig te vinden. 
Echter, het zou wellicht goed zijn als communicatie soms wat zakelijker verloopt. Door 
helder en direct te communiceren, is veel sterker duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Dit haalt potentiële risico’s van Het Nieuwe Werken ook onderuit.  
 
Een manier om effectiever te communiceren is altijd zorgen voor een duidelijke agenda 
wanneer er vergaderd wordt. Uit gesprekken met medewerkers blijkt namelijk dat er vaak 
vergaderd wordt, maar dikwijls zonder agenda. Vergaderen, om het vergaderen lijkt niet 
bevorderlijk voor de effectiviteit. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de cc cultuur 
die sommige respondenten noemen. Het is belangrijk dat medewerkers goed nadenken wie 
belang heeft bij een email. Het eerder genoemde probleem van teveel informatie kan zo 
teniet worden gedaan. Gek genoeg komt uit een ICT Scan 2.0 van het bedrijf social impact 
dat kennis niet altijd goed gedeeld wordt. Ik sluit me aan bij de aanbevelingen van deze 
organisatie dat de gemeente beter moet leren om kennis en informatie digitaal te delen, 
bijvoorbeeld via Pleio of Yammer. Informatie kan dan altijd beschikbaar zijn en kan ervoor 
zorgen dat het aantal e-mails afneemt. 
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9.5 Faciliteiten 
Als laatste moet ook nagedacht worden over de faciliteiten binnen de organisatie. Het zou 
voor de organisatie handig zijn flexwerken binnen het kantoor makkelijker te maken. Hierbij 
kan gedacht worden aan laptop aansluitingen bij bijvoorbeeld koffiehoeken.  
 
Het verstrekken van tokens, zoals neergezet in een eerdere paragraaf, valt ook onder het 
aspect faciliteiten. Een ander idee is het gebruiken van gemeentehuizen in heel Nederland. 
Waarom zou de gemeente de lege plekken in het kantoor niet af en toe aan andere 
ambtenaren kunnen laten? Op deze manier kunnen medewerkers van de gemeente Leusden 
ook in andere gemeentes aan het werk gaan, bijvoorbeeld als de wegen niet begaanbaar zijn 
of treinen niet rijden.  
 
Alle werknemers een smartphone geven is wellicht een erg dure manier om flexibel werken 
mogelijk te maken. Wat wel gedaan kan worden, is werknemers te faciliteren met 
programma’s of applicaties op het moment dat zij zelf een smartphone hebben.  
 
9.6 Slot 
Zoals uit de conclusie blijkt, komt er een belangrijke taak op de schouders van de managers 
te liggen. Zij moeten zoeken naar een gulden middenweg om Het Nieuwe Werken te laten 
werken in Leusden. Naar mijn idee is het goed dat er eerst een tijd wordt geëxperimenteerd. 
Op die manier is goed te zien wat Het Nieuwe Werken precies voor de organisatie betekent 
en ook wat Het Nieuwe Werken voor effect heeft op de banden van medewerkers en op de 
band van medewerkers met de organisatie. De interviews geven natuurlijk wel een beeld 
maar belangrijk om te bedenken is dat mensen niet altijd goed kunnen voorspellen hoe hun 
gedrag verandert.  
 
Een andere taak die managers en teamleiders krijgen is het in de gaten houden van het 
medewerkers-welzijn. Wanneer mensen veelal telewerken, informeer dan of zij eraan 
denken dat ze af en toe een computerpauze nemen of wel goede stoelen hebben. Binnen 
het kantoor is alles immers “ARBO – Proof” maar de vraag is of dit ook in ieder individueel 
huishouden zo is. Het is niet vreemd om met werknemers afspraken hierover te maken. Zo 
kun je iemand die blijkbaar steeds na middernacht nog emails stuurt, erop wijzen dat dit niet 
professioneel overkomt en daarnaast niet bevorderlijk is voor zijn gezondheid.  
 
Meegenomen moet worden dat mensen van nature sceptisch staan tegenover verandering; 
“never change a winning team”. In mijn opinie moet vooral in het begin, in de 
experimenteerfase, niemand een strobreed in de weg worden gelegd. Juist dan is het 
interessant om te kijken wat er gebeurt als iemand wel vijf dagen in de week thuis werkt. 
Een richtlijn opstellen kan immers altijd nog worden gemaakt, aangezien het gaat om een 
experiment. Deel vooral de kennis, de negatieve maar ook de positieve dingen die Het 
Nieuwe Werken oplevert. Stimuleer werknemers vooral om daarmee aan de slag te gaan.  
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Bijlage 
 
 
Topiclist voor semi- gestructureerde interviews: 
 

- Context 
o Positie binnen de gemeente  
o Hoe lang werkzaam bij de gemeente 
o Wel of niet bezig met Het Nieuwe Werken 

 
- Commitment 

o Hoe verloopt communicatie 
o Hoe verloopt samenwerking 
o Band met collega’s 

 
- Identificatie 

o Affectie met organisatie 
o Idee van de organisatie 

 
- Het Nieuwe Werken: 

o Eerste gedachten 
o Op welke manier mee bezig 
o Betekenis 
o Toekomst 

 
 


