
12 ccm - jaargang 16 - nr 5 2010

et Nieuwe Werken – voorheen 
nog telewerken genoemd – is de 
aanduiding voor deze flexi-
bele vorm van organiseren. Het 
Nieuwe Werken staat voor een 
integraal werkconcept waarin 
medewerkers plaats- en tijdon-
afhankelijk kunnen werken, 

de ruimte hebben om resultaten op eigen wijze te berei-
ken, vrij toegang hebben tot kennis en informatie, en de 
mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden af te stemmen op 
persoonlijke voorkeuren. Het Nieuwe Werken past in het 
streven naar reductie van de CO2-uitstoot, in het streven 
naar meer mobiliteit (informatie overal en altijd toegan-
kelijk) en maakt het mogelijk op afwijkende tijdstippen te 
werken. Inmiddels is duidelijk dat het Nieuwe Werken op 
vele fronten besparingen kan opleveren: minder verzuim 
doordat een beter evenwicht mogelijk is tussen werk en 
privé, een hogere productiviteit en betere dienstverlening 
en lagere vaste kosten. 
Dat het Nieuwe Werken een vlucht neemt is te zien aan 
de opmars van cloud computing en afgeleide diensten 
zoals IP-gebaseerde videoconferencing. Uit onderzoek van 
Bright & Company HR Strategy blijkt dat organisaties die 
in het Nieuwe Werken investeren, fors hebben bespaard 
op huisvesting, reis- en verblijfkosten en ICT. Daarnaast 
verbetert het werkgeversimago en stijgt de betrokkenheid 
van medewerkers. De onderzoekers van Bright spreken 
over drie hefbomen met behulp waarvan implementatie 
bevorderd wordt: de Bricks (huisvesting en facilities), 
Bytes (ICT) en Behavior (Organisatie en HRM). 

Verschillen wegpoetsen met UC
Geografisch gedistribueerde ondernemingen hebben 
vaak te maken met verschillen tussen Europese en Ame-
rikaanse vestigingen – denk bijvoorbeeld aan de ver-
schillende platformen voor mobiele communicatie. Ook 
Alcatel Lucent heeft met organisatorische vraagstukken 
te maken bij het realiseren van het Nieuwe Werken: 
wat is de huidige werkwijze en hoe ziet de belasting 
voor organisatie en milieu er uit na invoering van UC? 
Het bedrijf liet daarom een onderzoek uitvoeren onder 
900 medewerkers van het eigen personeel, dat over 

Wereld-
wijd

Gem. per 
thuiswerker

Aantal geënqueteerde thuiswerkers 926

Aantal thuiswerkdagen 30.984 33

Gemiddelde afstand woon-/werkverkeer (km) 50 50

Besparing woon-/werkverkeer in afstand (km) 1.549.200 1.673

Besparing woon-/werkverkeer in tijd (uren) 61.968 67

Besparing CO
2
 (kg)* 210.691 228

Besparing brandstof (liters)* 108.444 117

Besparing in € 135.555 146

   

 
met Unified commUnications
Bedrijven moeten meer en meer op de kosten letten. De gebieden waarop ze dat doen – 
vaste kosten, reiskosten, operationele kosten, et cetera – vertonen steeds meer onderlinge 
samenhang. Zowel aan de zijde van klanten als van werknemers wordt steeds meer flexibili-
teit verwacht. Unified Communications (UC) kan aan deze behoeften voldoen door diensten 
aan te bieden op het gebied van webtoegang, spraak, mail, IM, audio- en videoconferencing, 
fax en telefonie. Door Erik Bouwer
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Figuur 1. Het nieuwe werken rendeert.

drie verschillende bedrijfsonderdelen verdeeld was en 
grotendeels gevestigd in Parijs.  De introductie van UC 
leidde tot fikse besparingen per medewerker: 
■ Er werd 10 procent minder CO2 uitgestoten. 
■ Het woon/werkverkeer werd met 67 uur per jaar 
teruggedrongen. 
■ De direct aantoonbare kostenbesparing was 146 
euro per jaar.
Alcatel Lucent heeft voor verschillende klantorgani-
saties het Nieuwe Werken doorgevoerd. Op basis van 
analyses van deze doorgevoerde veranderingsprocessen 
heeft Alcatel Lucent in kaart gebracht wat de bespa-
ringen kunnen zijn voor organisaties die het Nieuwe 
Werken omarmen (figuur 1).

Mengvormen werken goed
In de praktijk blijkt dat organisaties weliswaar veel ini-
tiatieven nemen, maar niet altijd op grote schaal, waar-
door er veel kansen blijven liggen. Volgens de onder-
zoekers van Bright werkt een mengvorm met het ‘oude 
werken’ het beste, waarbij per situatie wordt afgewogen 
in welke mate het Nieuwe Werken past bij specifieke 
taken. Ook Alcatel geeft met specifieke voorbeelden aan 
dat mengvormen een goed begin zijn om ondernemin-
gen klaar te stomen voor de nieuwe flexibele toekomst:
■ Het introduceren van een UC-platform binnen een 
universiteit waarbij studenten via de iPhone de mo-
gelijkheid hebben om samenwerkingsplatforms op te 
zetten.
■ Het herschikken van het communicatienetwerk 
binnen het Italiaanse postbedrijf, waarbij 67.000 
medewerkers de mogelijkheid krijgen tot audio- en vi-
deoconferencing, vervolgens ook ingezet voor trainings-
doeleinden.
■ Het introduceren van een XML-web-omgeving bij 
LCL, een Franse bank, waar 33.000 medewerkers 
toegang krijgen tot applicaties voor onder meer account 
management met integratie van telefonie.

Business case
Voor het in kaart brengen van de besparingen die met UC 
gerealiseerd kunnen worden kan men de volgende stappen 
ondernemen: 
■ Maak inzichtelijk wat het communicatieverbruik van de 
organisatie is en wat de kosten zijn
■ Breng de communicatieinfrastructuur in kaart voor 
spraak, desktops, laptops, mobiel en relevante applicaties 
en de beoogde levensduur van deze zaken. 
■ Bepaal wanneer vervangingsslagen kunnen worden 
doorgevoerd en wat de besparingen kunnen zijn (zie ook 
figuur 1). 
■ Hou voor ogen dat het personeelsbestand zich de ko-
mende jaren verjongt, dat UC een holistische kijk vereist 
en dat keuzen goed moeten passen voor zowel ‘mobiel 
personeel’ als voor ‘kantoorpersoneel’.
■ Houd rekening met een leercurve voor alle betrokken 
medewerkers. Zoek contact met een partner die organisa-
tiebreed een migratieplan kan doorvoeren. 

WereldWijd 
Worden per dag 
momenteel 60 
miljard minUten 
besteed aan aUdio-
conferencing, 
dat komt neer op 
5 miljoen UUr per 
Werkdag.
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