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WERKOMGEVING VERANDERMANAGEMENT

Alsgevolgvantoenemendeconcur-

rentie,veranderendemarktvraag

naarproductofdienstofnieuwe

technologischemogelijkheden,

moeteenorganisatiezichsteeds

afvragenhoezezichonderscheidt

enpositioneert.Datleidtvaaktot

veranderingenindewerkprocessen

endewerkorganisatie.Eenwerk-

nemerheeftduseigenlijkmetdub-

beleveranderingtemaken:organi-

satieveranderingenenverandering

vanzichzelf!

Fysiekeverandering

‘Ouderwordenenblijvenwerken’

washetonderwerpvaneenstudie

voordeRijksgebouwendienstnaar

aanleidingvanhetbeëindigenvan

demogelijkhedenomvóórje65ste

testoppenmetwerken.Zijvroe-

genzichafofdegebouwendieze

bouwenenonderhoudenwelgoed

genoegzijnvoordecategoriekan-

toorwerkersdieweerhelemaal

terugkeert.Indestudieisgeconsta-

teerddaterophetwerknogalwat

beeldvormingheerstoverouder

worden,enookdatveranderingen

nietpasbij60+beginnen,maardat

jealjonggenoegbentomteveran-

deren.MetonderzoekendNederland

isgepraatoverwatertotnutoe

bekendisoverdeleeftijdsafhanke-

lijkheidinrelatietothoewepres-

teren.

Dewerkplekenhetwerkenmetde

computerzijngrotendeelsgevatin

normen.Maarnormenhoudenniet

altijdrekeningmetwerknemersop

leeftijd.Eenvoorbeelddaarvanisde

hoeveelheidlichtenhetsoortlicht.

Bijhetouderwordenwordtdeoog-

lensgelerenkanookhetglasachtig

lichaamtroebelworden.Demede-

werkerisdanbetergediendmet

meerenandersoortiglicht.

Verminderingvanzichtisredelijk

geaccepteerd.Althans,vanafmid-

delbareleeftijdwordtnietmeer

vreemdopgekekenalsjeopeenseen

leesbrildraagtvoorjewerk.Voor

horenligtdatheelanders.Hetont-

Eenkleinetwintigjaargeledenwerdopdearbeidsmarktvooralruimtegemaakt

voorjongeren.Doordeveranderdedemografischeopbouwwordtindenabije

toekomsthetaanbodvanjongerenveellagerenzijnouderewerknemersdushard

nodig.Maaralsweouderwordenveranderenwe,bijvoorbeeldwatbetreftons

zicht-enhoorvermogen,enontwikkelenweanderecapaciteiten.Alsmensen

veranderen,waaromveranderenweonzewerkomgevingenwerkmethodenniet?

TEKST:ANDREAHIN

Mensenveranderen,
inveranderende

organisaties

Omslagindenkwijzeover
werkennoodzakelijk
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staanvaneenhoorprobleemislas-

tigteherkennen,terwijldeeffecten

ophetfunctionereningroepsver-

bandenalspersoonongemerkt

grootzijn.Tochheeftnaarschatting

10tot12procentvandemensen

ouderdan50jaaralmoeitemethet

verstaanvangesprekkenineen

rumoerigeomgeving.Bovendienis

aangetoonddathetfilterenvaneen

gesprekuitomgevingsgeluidvoor

werknemersmeteenhoorprobleem

veelmeerenergiekostdanvoorgoed

horendepersonen.Werknemers

kunnenomdezeredeneneenéén-

oftweepersoons-werkruimteprefe-

rerenboveneenopenkantoor.Het

isdannieteentekenminderbijde

organisatiebetrokkentewillenzijn,

maareerdereengrotebehoeftede

mogelijkheidomzichgoedtekun-

nenconcentreren,omzodoende

omgoedtekunnenwerkenenpres-

teren.

Leervermogen

Nietalleendefysiekeomgeving,

maarookdementaleendigitale

omgevingspeleneenrolbijhet

presterenvanmensen.

Deontwikkelingengroeivaneen

mensincognitievezinwordtvaak

beschrevenalseencombinatievan

tweeverschillendegeheugenpro-

cessen.Degekristalliseerdeintelli-

gentiedierondde20-25jaaralop

zijntopisendevloeibareintelli-

gentiedieinprestatietoeneemt

tothet75elevensjaar.Daarwaar

scholingvanjongereneenzeereffi-

ciëntevormvankennisverwerving

is,verandertdewerkingvanhet

geheugenzodanigdathetopnemen

vanfeitelijkekennislaternietmeer

zovanzelfsprekendgaat.Alsde

informatieinkleinerehoeveelheden

mettussenpozenaangeboden

wordt,vergrootdatdereproduceer-

baarheidvandeinformatie.Maar

dewerknemerisookkritischerop

wáthijwilleren:datgenewathijin

depraktijknodigheeft,waarhijin

zijnwerktegenaanloopt.Andere

leervormenalsnetwerkenmet

mensen,inbijvoorbeeldsoortgelijke

functies(binnenofbuitenheteigen

kantoor),kunnenveelinspiratie

geven.Dithelptmetbetrekkingtot

hetvindenvaneengoedeoplossing

ofaanpak.

Datgeldtookvoordehanteerbaar-

heidvanapparatenensoftware.

Opditmomentzijnerveel‘digitale

generaties’opdewerkvloer.De

jongstegeneratieismetplug-and-

play,trial-and-erroropgegroeiden

kanmetsearch-enginesofrss-feeds

snelinformatiebereikendiezenodig

heeft.Deoudstegeneratieheeftzijn

archiefkastingerichtvolgenseen

eigenconcept,waaropzoekenook

heelsnelwerkt:dekastvormteen

één-op-één-vertalingvanhetper-

soonlijkeconcept.Maarmetdeover-

gangnaarhetpapierlozekantooren

dedigitaliseringvanbedrijfsadmini-

stratieswordtditaardigindewar

gegooid.

Werkcultuur

Bovenoponzementale,fysiekeen

digitalewerkomgevinghebbenwe

metz’nalleneen‘werkcultuur’

gemaakt;watverstaanwijonder

werkenenwatmagwelenniet

tijdenswerktijd.Eenmooivoor-

beeldishetclichéronddemiddag-

vermoeidheiddieopgemerktwordt,

oftewelhetmiddagdutje.Datpast

nietinonzecultureleomgevingen

wordtvaakinverbandgebrachtmet

deleeftijd.Vanuitslaaponderzoekis

bekenddathetslaap/waakritme

vanmensenverandertenrelatief

meerouderewerknemerslastheb-

benvaninsomnie,eenverstoord

ritmedoorpaslaatinslaapteval-

lenofdoorveeltevroegwakkerte

worden.Dewerknemermetchro-

nischslaaptekortzitmetdehuidige

werkcultuurgevangentusseneen

goedeprestatieneerwillenzetten

enwatarbeidsethosis.Inplaats

vaninbedblijvenliggenindehoop

weerinslaaptevallen,kunjedan

beteraanjewerkdagbeginnen.

Jammerdatdedeurenvanhetkan-

toornieteerderopengaan,want

daarmeewordtookdedrukopver-

keersnetwerkenverlaagd.Dewerk-

dagbeginnenvanuithuisiseen

alternatief.Envoordewerknemer

enwerkgeverdiewerkenprivélie-

vergescheidenhouden:een‘power

nap’kanzóeffectiefzijnvoorhet

presterendaarna!Eenrustmoment

geeftoverigensookmedewerkers

meteenhoorprobleemdegelegen-

heidomweerevenopteladen,of

medewerkersdienachtrustont-

berenvanwegedezorgvoorjonge

kinderen.

Vercijferdeorganisaties

Inhetstrevennaareengoede

marktpositieputtenorganisaties

vandaagdedaghunkrachtuitde

bekendeIT-instrumenten.Maarde

ontwikkelingvandezemanage-

mentinstrumentenheeftgezorgd

voorsterkvercijferdeorganisaties.

Indezorgzienwedatvraagsturing

heeftgeleidtothetverregaand

doorrekenenvandehoeveelheid

tijddiejetebestedenhebtaaneen

cliënt.Maarhetlaatweinigruimte

voorinventiviteitomdeorganisatie

inhoudelijkteverbeterenenprofes-

sionaliteittestimuleren.Doordruk

teleggenopindividueleprestaties

creërenorganisatiesteweinig

ruimteombijvoorbeeldin-huis

kennistehergebruikenomdeeigen

processenteoptimaliseren,maar

ookominformeleleervormeneen

kanstegeven.

Normenhoudennietaltijdrekening

metwerknemersopleeftijd

Dr.ir.AndreaJ.S.Hin(Hin-stap-springConsultancy)

ontwikkeltbedrijfsprocessenvanuitdetechniek,

demensendeorganisatie.Ookgeeftzijlezingen

overtechnischeinnovatieenslimmerwerken.

Hetcombinerenvanhaartweevakgebieden,

ICTenergonomie,leverteengenuanceerdere

enkrachtigerevisieopovergeschikte

oplossingsrichtingenvooreenbedrijfsproces.
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Juisthetterugkoppelenvandeken-

nisenervaringvanwerknemersis

inorganisatiesnodigomnietuitge-

teldterakenalswerknemer,alsorga-

nisatieenalsland.Hetevenement

NederlandInnovatief!datop6decem-

ber2007plaatsvond,liethorendat

wevooralslimmermoetenwerken

inNederland.Minister-president

Balkenende,alsvoorzittervanhet

InnovatiePlatform,enburgemeester

Opsteltengavenaanintewillen

zettenopslimmerwerkenominter-

nationaalmeetekunneninEuropa

endeomzetgroeivanbedrijvenin

deregiotestimuleren.Slimmer

werkengaatoverhetverhogenvan

deproductiviteitenhetbeterbenut-

tenvantalentenvanmensen,zoals

nagestreefdwordtdoorhetNeder-

landsCentrumvoorSocialeInnova-

tie,medeorganisatorvanhetevene-

ment.Maarhoekunjenuslimmer

werkenalswerknemermetweinig

inventivitijd?

Slimmerwerken

Welkerichtingeenorganisatiein

kanslaanwerdzichtbaaropdeslot-

conferentieVanLoopbaantotLevens-

loopvanhetprojectMidLifeResour-

cingvandeStichtingVrijeLevens-

loopAcademieop22november

2007.Dezeconferentietoondeover-

duidelijkaandatoverbelastingen

onderbenuttingvanmedewerkersin

verschillendesoortenlevensfasen

eensignaalisdateenorganisatie

zijnmenskapitaalnietoptimaal

inzet.Deconferentierapporteerde

overeenaantalcasestudiesbij

bedrijvenalsCorusenZorggroep

Vivium.DeZorggroepViviumhan-

teerdeeencentraalaansturings-

model,metveelprotocollenen

controlemechanismes,enweinig

ruimteomwerkprocessennaar

eigeninzichteninterichten.Met

detoenemendevraagnaarzorgen

daardoorooknaarpersoneelinde

zorg,ishetvoordewerkgevereen

noodzaakpersoneeltebehouden

voordeorganisatieendanliefst

personeeldatgemotiveerdenvitaal

is.HetMidLifeResourcing-project

toondeaandatergrotebehoeftebij

medewerkerswasdatzijwerden

aangesprokenophuntalentenen

capaciteitenendaterruimtekwam

voorreflectiedaarop.Doorreflectie

opdeeigenwerkzaamhedenenont-

wikkeling,engroepsreflectieophet

werkvanheteigenteamblekenzij

zelfinstaattezijndeinterne

bedrijfsprocessenteverbeteren.

OokbijCoruswerdontdektdat

beleid,voorafbepaalddoor‘beleids-

makers’,makkelijkleidttoteen

vormvanmacht,waarmeeindivi-

duenietswordtopgelegd.Danont-

staathetgevaardatditnietstrookt

ofnietvoldoendestrooktmetde

competentiesenervaringvandeze

individuen.Ditbeperktdeintrin-

siekemotivatieenkanhetwerk-

procesdoenstagneren.Daarentegen,

bijbeleiddatbottom-upbepaaldis,

wordenbeleidsingrediëntenontwik-

keldendoorgegevendoordiegenen

dieverantwoordelijkzijnvoorde

uitvoering.Ditgeeftdirectdraagvlak

enversterktdetrotsopdeorganisa-

tieendepersoonlijketalentenen

drijfveren.BijCorusheefthetMid-

LifeResourcing-projectlatenzien

datwerknemersboordevolstille

kennis,werklust,creativiteitencol-

legialiteitzitten.Redentemeerom

hiervangebruiktemakenbijhet

ontwikkelenvanbeleidomslimmer

tewerken!

Inventivitijd

Devraagisnu:hoemakenwebin-

nendeorganisatieruimtevoordeze

nuttigecreativiteitwaarindeinven-

tiviteitvanwerknemersechttotzijn

rechtkankomen?Hetisweleen

voorwaardedatookdeorganisatie

enhetmanagementdaaraanmee-

werkt.Enwatisdanderolvande

manager?Moetdierolvernieuwen

ofkaneenmanagervannuzich

transformeren?Iniedergevalont-

wikkelteenorganisatiezelfveel

kennis,ervaringentalentinde

vormvanheteigenmenskapitaal.

Hetisdekunstomdatbijwerk-

nemersaantesprekenenpositiefin

tezettenvoordedoelendiedeorga-

nisatiewilhalen.

Inhetherkennenenerkennenvan

veranderingbijeenwerknemerspe-

lenveelverschillendefunctionaris-

seneenrol.Bedrijfsarts,arbo-func-

tionaris,facilitairmanager,p&o-

functionarisenafdelingsmanager

hebbenwaarschijnlijkelkeenstukje

vandepuzzel.Eenorganisatiezal

dieinzichtenmoetenbundelenom

deveranderendecapaciteitente

benuttenvoordeeigenorganisatie

enveranderendebehoeftentefacili-

teren.

Enwerknemerskunnenzelfook

alerterwordendoorkennistenemen

vanhetontstaanvanveranderingen.

Hetzijnaantoonbarefysiekeencog-

nitieveveranderingendieiedermens

openigmomentzalmeemaken.Met

meerinzichtindediversiteitvan

veranderingen,kunjesnellerher-

kennenwaardoorprestatiesvermin-

derenenwaarjemeerbehoefteaan

hebt.Hetérkennenvandeverande-

ringbijjezelfwordtdaarmeeook

gemakkelijker.Bovendienhelptdeze

kennisookomonzeingesletendenk-

cultuuroverwerkentenpositievete

veranderen.
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