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PROGRAMMA IN SAMENWERKING MET:

GRATIS!

HET 
NIEUWE 
WERKEN

M A S T E R C L A S S

TOPICS:

> Een Overzicht
> Waarde & Rendement
> Mens & Organisatie
> Kennismanagement
> Politiek & Cultuur
> Werkomgeving & Technologie
> Hoe ga je er mee aan de slag?
> Hoe zorg je dat het gaat lopen?
> Bezoek 2 HNW-locaties
> Praktijk: DOEN

INFORMATIE. INSPIRATIE. INNOVATIE. 
INSPIRERENDE EN INNOVERENDE OPLEIDINGEN VOOR 

IEDEREEN DIE WIL VERANDEREN EN TOEKOMSTGERICHT 
BEZIG IS MET ZIJN OF HAAR VAK



HOE LANG BLIJFT HET NIEUWE WERKEN 
NIEUW? 
 

Het Masterclass Institute organiseert in samenwerking met Het Nieuwe 

Werken Blog.nl een serie masterclasses rond de hype Het Nieuwe Werken. 

Of is het geen hype? is het een trend, die niet meer te stoppen is? Worden 

de arbeidsverhoudingen drastisch gewijzigd de komende jaren? En moet u 

daarin mee of u wilt of niet? Gaan werken en privé écht steeds meer door 

elkaar lopen, zoals voorspeld wordt? Worden in uw organisatie al vragen 

gesteld over anders werken, over anders beoordeeld worden, over andere 

management aandacht? Is uw organisatie daar dan al op ingericht? 

In de media, waaronder Het Nieuwe Werken Blog, komt steeds vaker naar 

voren dat niet de locatie of de techniek de belemmerende factoren zijn, 

maar dat de aandacht zich vooral moet richten op de mense 

lijke en organisatorische kant. Onze masterclasses richten zich dan 

ook op Organisatie, Werkomgeving, Waarde en rendement, Politiek, 

Kennismanagement, Sociale aspecten en Cultuur, maar ook de “harde” 

kant locatie en techniek te verontachtzamen.

Het Nieuwe Werken zorgt voor veranderingen in uw organisatie: 

•	 Waarde vermeerderen binnen uw bedrijfsprocessen

•	 Omslag van cultuur: van koffieautomaat naar webcam

•	 Discipline van uw medewerkers zonder toeziend oog van de manager

•	 Nieuwe inzetcontracten met ZZP’ers in plaats van vaste medewerkers

•	 Innovatie in de internet communities

•	 Mobiele technologie als gemeengoed en als basis van uw 

informatiesystemen

•	 Wat is uw keydriver: kosten of kansen?

Vision

Best 
Practice 

Theory

MASTERCLASSES HET NIEUWE WERKEN 
 
Het Masterclass Institute brengt u de laatste inzichten op het gebied van 

Het Nieuwe Werken in een serie top masterclasses. In iedere masterclass 

zullen keynote sprekers uit zowel de wetenschap als uit de praktijk hun 

inzichten presenteren. Maar de serie is meer dan alleen een inhoudelijk 

programma. Tijdens de masterclasses zullen de deelnemers gestimuleerd 

worden in spelsituaties en discussies in belangrijke dilemma’s en thema’s. 

De masterclasses zijn een exclusieve serie met (top) sprekers uit 

verschillende organisaties en met verschillende wetenschappelijke 

achtergronden. Rode draden door de sessies zijn sourcing en agility.  

Tevens wordt ingegaan op onderwerpen uit de actualiteit. Meedoen  

zal u helpen in uw visievorming samen met uw collega’s uit uw eigen  

en andere organisaties. 

Interaction

SESSION 
TOPIC

>>  OVERZICHT HET NIEUWE WERKEN MASTERCLASSES 2011/2012

•	 Wat	houdt	het	in?
•	 Welke	impact	op	de	

organisatie	?
•	 Welke	aspecten	

spelen	een	rol?
•	 Organiseren	of	

veranderen?
•	 Bottlenecks
•	 Kosten	of		

kansen

•	 Het	bezoeken	van	
Het	Nieuwe	Werken	
locaties	

•	 Tips	uit	de	praktijk
•	 Voorbeelden	van	Het	

Nieuwe	Werken
•	 Afsluiting	

•	 Voor	het	bedrijf
•	 Voor	de	medewerker
•	 Kostenverlaging	of	

waardevermeerdering
•	 Businesscase	/		

KPI’s

WAARDE & 
RENDEMENT

•	 Risico’s	en		
maatregelen	
wegvloeien	kennis

•	 Organisatie	innovatie

KENNISMANAGEMENT  
& INNOVATIE

•	 Formeel	=>	informeel
•	 Rol	manager
•	 Cultuur	omslag
•	 Socialere	organisaties
•	 Binding

SOCIALE ASPECTEN  
& CULTUUR

•	 Business	case
•	 Overtuiging
•	 Management	support
•	 Programma	

management
•	 Leerpunten	uit	

de	praktijk	

HOE GA JE ER MEE
AAN DE SLAG

•	 Locatie
•	 Mobile	applications
•	 Security	risks
•	 Mobile	technologie

WERKOMGEVING 
& TECHNOLOGIE

MENS & 
ORGANISATIE

•	 Functies	en	rollen
•	 Geschiktheid	/	POP
•	 Nieuwe	

arbeidscontracten
•	 KSI’s	/	4	Z’s

EN DAN NU: DOEN
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Vecto2000.com

MC2
Vecto2000.com
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Vecto2000.com
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Vecto2000.com
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MC8

OVERZICHT

8 MASTERCLASSES



DINSDAG 24 JANUARI 2012:
MC1 - EEN OVERZICHT
Wat is Het Nieuwe Werken? Welke impact heeft Het Nieuwe Werken op 

uw organisatie? Welke aspecten spelen een grote rol? Wie zijn de MC-

deelnemers? Is het een kwestie van organiseren of van veranderen? Is de 

mens of het proces de bottleneck? Gaat het over kosten of over kansen?

In deze sessie krijgt u inzicht in de aspecten die spelen bij Het Nieuwe 

Werken. U zult op een verrassende wijze kennis maken met uw 

mededeelnemers. Tevens kunt u aangeven welke verwachtingen u heeft van 

de hele serie. Gedurende het verloop van de masterclasses zullen we deze 

verwachtingen met u doornemen op basis van uw ervaringen tijdens de 

sessies.

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012:
MC2 - MENS & ORGANISATIE
Zijn alle medewerkers wel geschikt voor Het Nieuwe Werken? Wat zijn 

Social Key Indicators? Kan ik die gebruiken om er achter te komen wie wel 

en wie niet geschikt zijn voor HNW? Welke KPI’s moet ik hanteren en voor 

wie? Zijn alle functies wel geschikt voor Het Nieuwe Werken? Zijn er straks 

nog wel functies? Of juist alleen rollen? Hoe ga ik met weerstand om nu 

de cultuur gaat veranderen van koffieautomaat naar webcam? Moet ik 

nog wel op de traditionele manier leiding geven? Hoe gaan de nieuwe 

arbeidscontracten er uit zien? Zijn Persoonlijke Ontwikkelings Plannen nog 

wel zinvol?

Deze masterclass geeft je inzicht in hoe vertrouwen en daarmee 

ruimte geven een rol speelt en hoe belangrijk de 4 Z’s (zelfdiscipline, 

zelfredzaamheid, zelfontplooiing, zelfdiscipline) zijn. Bovendien krijg je een 

voorproefje hoe een assessment eruit ziet voor het meten van Social Key 

Indicators.

DINSDAG 6 MAART 2012:
MC3 - KENNISMANAGEMENT EN INNOVATIE
Door de veranderende cultuur naar meer openheid komt de kennis 

over klanten en producten onder druk. Enerzijds door de snel 

wisselende medewerkers, anderzijds door de veranderende wijze 

van arbeidsverhoudingen. Vragen komen dan op als: “Hoe houd ik de 

kennis over mijn klanten en producten binnen mijn organisatie als mijn 

medewerkers “op straat” werken en/of ZZP’ers zijn?” en “Hoe organiseer 

ik innovatie op mijn producten- en dienstenportfolio?” en“Kan ik mijn 

klanten inzetten voor innovatie of verdwijnt die kennis dan ook naar mijn 

concurrent?” Je krijgt mogelijkheden aangereikt om je merk en product 

veilig te stellen en ook hoe je die specifieke kennis van de organisatie, het 

product/dienst en de klanten kunt vasthouden.

DINSDAG 20 MAART 2012:
MC4 - WERKOMGEVING EN TECHNOLOGIE
In deze sessie komen de “harde” kanten aan bod. Het gaat over locatie 

onafhankelijk werken, hoe je dat regelt. Of je nog wel een kantoor nodig 

hebt. Je zult je gaan afvragen of je bedrijfsapplicaties wel geschikt zijn voor 

mobile en of je die wel zo wilt gebruiken. Welke hulpmiddelen zijn er om 

HNW te ondersteunen. Bovendien krijg je inzicht in de beveiligingsrisico’s en 

hoe die te bestrijden.

DINSDAG 3 APRIL 2012:
MC5 - WAARDE & RENDEMENT
In deze sessie krijgt u inzicht in de financiële aspecten van Het Nieuwe 

Werken:

Wat levert het op voor het bedrijf? Wat voor de medewerkers? Wat voor de 

planeet? Is het Nieuwe Werken snijden in vierkante meters of is het juist 

een middel om het rendement van uw organisatie te verbeteren? Hoe maak 

je hiervoor een businesscase? Welke KPI’s zijn relevant voor uw organisatie 

en voor de medewerkers? U zult horen wat HNW heeft opgeleverd voor een 

aantal organisaties. 

MAANDAG 16 APRIL 2012:
MC6 - HOE GA JE ER MEE AAN DE SLAG
Nadat je veel aspecten hebt meegekregen bij de vorige sessies ga je horen 

hoe je Het Nieuwe Werken kunt invoeren bij jouw organisatie. Je leert hoe 

om te gaan met de politieke krachten in de organisatie. Ga je bottom up 

of juist een topdown benadering hanteren? Onder gebruikmaking van 

de opgestoken kennis en ervaringen van de vorige sessies wordt je in de 

gelegenheid gesteld om een concreet plan te maken voor de invoering 

van Het Nieuwe Werken. Natuurlijk komen dan ook aspecten nog naar 

voren over expliciete en impliciete business rules en sociale aspecten als 

vertrouwen, zichtbaarheid en reputatie van de medewerker.

DINSDAG 8 MEI 2012:
MC7 - SOCIALE ASPECTEN & CULTUUR
Het Nieuwe Werken betekent een omslag in cultuur binnen je organisatie. 

Je zult tijdens deze masterclass inzicht krijgen in de veranderende 

gezagsverhoudingen van formeel naar informeel. Managers die de schakel 

worden als verbinding tussen medewerker en organisatie. Worden 

organisaties socialer? Is het Rijnlandse model te prefereren boven het 

Anglo-Saskische model? Ook HNW praktiserende organisaties komen hun 

ervaringen vertellen. 

DINSDAG 5 JUNI 2012:
MC8- OPEN PODIUM – HNW LEVERANCIERS
Optioneel zijn de bezoeken aan SNS Reaal en Microsoft in de ochtend en 

voormiddag. 

Als afsluiting geven we je inzicht over wat Het Nieuwe Werken in de praktijk 

inhoudt: DOEN! 

>>  PROGRAMMA 2011/2012



•	Waarde	vermeerderen	binnen	uw	bedrijfsprocessen

•	Omslag	van	cultuur,	van	koffieautomaat	naar	webcam

•	Discipline	van	uw	medewerkers	zonder	toeziend	oog	van	de	manager

•	Nieuwe	inzetcontracten	met	ZZP’ers	in	plaats	van	vaste	medewerkers

•	Innovatie	in	de	internet	communities

•	Mobiele	technologie	als	gemeengoed	en	als	basis	van	uw	

informatiesystemen

•	Wat	is	uw	key	driver	-	Kosten	of	kansen?

>>  DE VERANDERINGEN

Deze serie masterclasses geeft u inzicht in en handvatten voor: 

•	Mentale	verandering	management

•	De	waardevolle	competenties	van	u	én	uw	medewerkers

•	De	technische	mogelijkheden

•	Welke	sociale	aspecten	spelen	een	rol

•	Hoe	om	te	gaan	met	resultaten

•	Kennismanagement

•	De	meer-	(of	minder-)	waarde	voor	je	organisatie

•	Hoe	ziet	die	veranderende	werkomgeving	er	uit

•	Arbeidsarrangementen

•	Hoe	pak	je	het	aan

•	Het	gebruik	van	sociale	media

•	Het	aansturen	en	begeleiden	van	jonge	en	oude	professionals

>>  LEERDOELEN

Voor wie zijn deze Masterclasses bedoeld: 

•	C-level	management	(CEO,	CFO,	CIO,	COO	e.a.)

•	HR-medewerkers

•	OR-leden

•	Business	Consultants

•	Programmamanagers

•	Veranderingsmanagers

Certificaat: iedere deelnemers ontvangt bij gebleken deelname een 

certificaat.

>>  DOELGROEP

De kosten voor deze serie masterclasses bedragen: € 4.250, excl. BTW

Wat krijgt u hiervoor:

•	8	masterclasses

•	iPad

•	Cursusmateriaal	online	beschikbaar

•	Eventuele	publicaties	na	afronding	over	dit

onderwerp

•	15%	korting	op	andere	series	Masterclasses

van bITa Center

>>  KOSTEN

 STATION BLOEMENDAAL,  ZUIDERSTATIONSWEG 18-20 TE BLOEMENDAAL

 

+31 23 2010204

 

info@masterclassinstitute.nl

WWW.MASTERCLASSINSTITUTE.NL/HNW

M A S T E R C L A S S

HET 
NIEUWE 
WERKEN


