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Het nieuwe werken bij SNS Reaal

Door vaste werkplekken en werktijden los te laten en maximaal gebruik 
te maken van moderne technologie, kun je een leuker bedrijf worden, een 
aantrekkelijker werkgever en nog betere resultaten halen ook. Dat is de 
overtuiging van bankverzekeraar SNS Reaal, die volop bezig is het nieuwe 
werken in te voeren. 
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og drie weken, dan moet de 
afdeling P&O van SNS Reaal 
er ook aan geloven. Op   
vrijdagmiddag verlaten de 
medewerkers een traditio-

neel kantoor met aparte werkkamers en 
eigen prullaria op het bureau, op maan-
dagmorgen treffen ze een ‘open ruimte’ 
aan, met flexibele werkplekken en slechts 
een half plankje voor de persoonlijke bezit-
tingen. 
Sinds december voert het bedrijf het 
nieuwe werken in op de hoofdlocatie in 
Utrecht. Verdieping per verdieping wordt 
aangepast, zodat de medewerkers tijd- en 
plaatsonafhankelijk kunnen werken. 
Straks zijn er nog maar zestig werkplek-
ken per honderd medewerkers. Het 
kantoor is uitgerust met de modernste 
snufjes: een chatprogramma, een round 
table camera – zodat de thuiswerkers kun-

nen meevergaderen – en een smartboard. 
Daarnaast beschikt iedere medewerker 
over een laptop en smartphone. De raad 
van bestuur ging als eerste over. Voor-
heen zaten de directies van de bank en 
de verzekeraar verdeeld over twee ver-
diepingen, nu delen ze één vloer. ‘Je hebt 
een voorbeeldrol of niet’, zegt directeur 
P&O Advies Mennolt Bunjes. ‘Deze volg-
orde creëert een bepaalde dynamiek. De 
leden van de raad van bestuur delen hun 
ervaringen met de rest van de organisatie, 
onder andere via hun blog. Geen goed-
nieuwsshow hoor, er worden bijvoor-
beeld ook allerlei technische problemen 
besproken. Dan zit iemand in een hotel in 
Washington en blogt: mijn telefoon doet 
het niet, wat nu?’

Medewerkertevredenheid
Een paar jaar geleden begon SNS Reaal na 

te denken over het nieuwe werken. Een 
van de hoofddoelen was: verhogen van de 
medewerkertevredenheid. ‘We hebben 
te maken met structurele krapte op de 
arbeidsmarkt en met de wensen van de 
werknemer 2.0: flexibiliteit, autonomie en 
een goede werk-privébalans’, zegt Bunjes. 
Ook de kosten speelden een rol, want in 
de financiële sector staan de marges flink 
onder druk. Met het nieuwe werken kan 
SNS Reaal 40 procent besparen op kan-
toorruimte. Het is de bedoeling dat het 
bedrijf in vier jaar tijd van zo’n twintig 
grote en minder grote kantoren naar drie 
hoofdlocaties gaat: Utrecht, Alkmaar en 
nog een derde grote vestiging. Daarnaast 
blijven er nog enkele kleinere kantoren 
over. Tegelijkertijd zijn er flinke investe-
ringen nodig: gebouwen moeten opnieuw 
worden ingericht en de ict moet van hoog 
niveau zijn. Bunjes: ‘Maar we verwachten 

een stijging van de arbeidsproductiviteit 
van zo’n 10 procent.’
De bankverzekeraar is niet over één nacht 
ijs gegaan: het nieuwe werken moest 
een integraal concept worden, waarin de 
fysieke inrichting van de kantoren, de vir-
tuele middelen en de mentale kant van de 
zaak (hoe zorgen we dat de medewerkers 
zo goed mogelijk de overgang maken?) 
evenveel aandacht krijgen. 
Toen het concept in de steigers stond, 
begonnen in 2009 op twee locaties de 
‘premières’. Bewust geen pilots genoemd, 
omdat die term impliceert dat er nog een 
weg terug zou zijn. Vijfhonderd medewer-
kers begonnen met het nieuwe werken, 
en de resultaten waren bemoedigend: 
77 procent stelde effectiever te kunnen 
werken, 89 procent vond SNS Reaal aan-
trekkelijker als werkgever en 95 procent 
raadde het nieuwe werken aan bij colle-

ga’s. Dit was voor SNS Reaal reden om het 
nieuwe werken in de gehele organisatie te 
gaan invoeren; Utrecht moet in het najaar 
van 2012 klaar zijn, Alkmaar in 2014 en 
de rest volgt daarna.

thuiswerken
Op de afdelingen die zijn overgeschakeld 
op het nieuwe werken, is het percentage 
thuiswerkers inmiddels verdubbeld naar 
ruim 90 procent. Dat doen zij gemiddeld 
anderhalve dag per week. Thuiswerken 
is niet verplicht, de enige afspraak is dat 
mensen minimaal twee dagen per week 
op kantoor zijn. ‘Mensen die fulltime 
werken, kunnen dus drie dagen per week 
thuis aan de slag. Dat is meer dan menig 
bedrijf op dit moment durft, maar het is 
de vraag of we op termijn die ondergrens 
van twee dagen niet helemaal moeten 
loslaten’, zegt Bunjes. Het uitgangspunt is 

n Het nieuwe werken en het sociaal manifest
Begin dit jaar hebben AWVN, FNV Bondgenoten, 
CNV Vakmensen en De Unie het sociaal manifest 
Naar nieuwe arbeidsverhoudingen opgesteld, 
waarin de vier organisaties stellen dat de 21ste 
eeuw het tijdperk van duurzame inzetbaarheid 
en duurzame arbeidsverhoudingen wordt. De 
stap naar het nieuwe werken is niet groot. Het 
nieuwe werken stelt mensen in staat te werken 
waar en wanneer ze maar willen. Dat heeft als 
voordeel dat zij werk en privé op een prettiger 
manier kunnen combineren en meer autonomie 
ervaren in hun werk. Bedrijven die het hebben 
ingevoerd, zeggen dat hun medewerkers vita-
ler, gezonder en tevredener zijn. Dat komt de 
inzetbaarheid op langere 
termijn zeker ten goede. 
Duurzaamheid en de zorg 
voor people, planet en pro-
fit zijn ook goed te integre-
ren in het nieuwe werken.

'Mensen die fulltime werken, kunnen drie 
dagen per week thuis aan de slag'
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dat zowel kenniswerkers als verwerkers 
thuis kunnen werken. ‘Ook secretaresses, 
ja. Op de dagen dat onze secretaresse er 
niet is, moet ik mijn bezoek zelf ophalen.’

Mentaal 
Van de hele dag op één werkplek naar 
elke activiteit op een andere plek, van de 
secretaresse op loopafstand naar virtuele 
ondersteuning via de chat, van papieren 
ordner naar laptop: het nieuwe werken 
is nogal een overgang. SNS Reaal bereidt 
alle medewerkers daarom goed voor. Zes 
maanden voordat een afdeling overgaat, 
beginnen er uitgebreide trainingen. Niet 
alleen om te leren omgaan met alle nieu-
we techniek, maar vooral ook om de men-
tale stap te maken. Volgens Bunjes kost 

dat veel tijd, begeleiding en geduld. ‘Om 
samen te werken vanuit verschillende 
locaties, moeten mensen leren om elkaar 
voortdurend te informeren en kennis te 
delen. Belangrijk is ook dat ze goed weten 
wat ze van elkaar kunnen verwachten, 
en elkaar op een constructieve manier 
aanspreken.’
Ook voor de leidinggevenden ziet de 
wereld er totaal anders uit. Een van de 
kenmerken van het nieuwe werken is 
immers dat werknemers meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid krijgen, en minder 
zichtbaar zijn. Dat betekent: niet meer 
sturen op aanwezigheid, maar op vertrou-
wen en resultaat. Bunjes: ‘Managers moe-
ten hun medewerkers loslaten en erop 
vertrouwen dat ze de dingen doen die zijn 
afgesproken. Een andere belangrijke taak 
is: voorkomen dat mensen teveel gaan 
werken omdat de grens tussen werk en 
privé vervaagt. Verder moeten leiding-
gevenden, hoewel hun mensen de hele 
dag uitzwermen, voor voldoende sociale 
cohesie zorgen. Dat kan door regelmatig 
contactmomenten in te lassen.’ 

BedrijfsstrateGie
SNS Reaal ziet het nieuwe werken uit-
drukkelijk niet als iets lolligs en vrijblij-
vends, maar als onderdeel van de algeme-
ne bedrijfsstrategie. ‘Het nieuwe werken 
past goed bij de verandering die we als 
bankverzekeraar doormaken als gevolg 
van de vertrouwenscrisis in de financiële 
wereld. Niet alleen intern werken we aan 

een cultuur die is gebaseerd op vertrou-
wen, maar dat willen we ook naar buiten 
toe uitstralen’, vertelt Bunjes. 
Om de daad bij het woord te voegen, heeft 
SNS Reaal het kernwaardeprogramma 
‘GEEF!’ gelanceerd: geef om elkaar, geef 
om de klant, geef om het resultaat en geef 
om de maatschappij. Deze kernwaarden 
zijn doorvertaald in competenties, die 
verplicht aan bod komen in de voort-
gangsgesprekken tussen medewerkers en 
leidinggevenden.
Tijdens brainstormsessies hebben de 
medewerkers bedacht hoe GEEF! in de 
praktijk handen en voeten kan krijgen. 
Sommige afdelingen doen bijvoorbeeld af 
en toe vrijwilligerswerk. Er is een GEEF!-
fonds dat door medewerkers aangedragen 
initiatieven ondersteunt. Met de stichting 
‘Weet wat je besteedt’ probeert SNS Reaal 
het geldbewustzijn onder jongeren te 
verhogen. En alle arbeidsvoorwaardelijke 
regelingen worden langs de GEEF!-meetlat 
gelegd. ‘We proberen ons bewust te zijn 
van het milieu en onze omgeving. De 
leaseautoregeling kent bijvoorbeeld een A- 
en B-label en in de cao staat dat wajongers 
bij ons ervaring kunnen opdoen’, vertelt 
Chris Veenstra, bedrijfshoofd Arbeidsza-
ken.

kennisBank 
Een andere vernieuwing is de kennisbank 
arbeidsvoorwaarden op het intranet. Hier 
zijn alle arbeidsvoorwaardelijke regelin-
gen te vinden, gerangschikt op thema en 

onderwerp: mijn werk (algemeen), mijn 
tijd (arbeidsduur, verlof), mijn geld (sala-
ris, toeslagen, winstuitkering) en mijn 
loopbaan (opleiding, scholing, duurzame 
inzetbaarheid). Indien nodig staan bij een 
onderwerp links naar aanvraagformulie-
ren en externe websites. Het idee achter 
de kennisbank is dat alle medewerkers 
van SNS Reaal 24 uur per dag toegang tot 
deze informatie hebben. En ook: dat zij 
deze zelf kunnen vinden. ‘De informatie is 
afkomstig uit de cao en de personeelsgids, 
die soms beide een deel van hetzelfde 
onderwerp behandelen’, vertelt Veenstra. 
‘De boekjes waren door de jaren heen zo 
dik geworden, dat de meeste mensen er 
geen wijs meer uit konden worden. Nu 
staan alle relevante bepalingen per onder-
werp overzichtelijk op een rij, ongeacht 
de bron.’
De kennisbank is de eerste stap op weg 
naar modernisering van de arbeidsvoor-
waarden. Het is de bedoeling dat ze een-
voudiger worden, zowel inhoudelijk als 
tekstueel. De laatste stap bestaat uit flexi-
bilisering van de arbeidsvoorwaarden. 
Veenstra: ‘Hierover moeten we uiteraard 
nog uitgebreid rond de tafel met vakbon-
den en ondernemingsraad. Het mooiste 
is als alle medewerkers een eigen budget 
krijgen, waarmee zij zelf over hun geld 
en tijd kunnen beschikken. Ook dat sluit 
prachtig aan bij de gedachte achter het 
nieuwe werken: mensen de keuze geven 
hun werk af te stemmen op hun persoon-
lijke situatie.’ p

Advisering AWvN bij SNS Reaal 
AWVN heeft SNS Reaal begeleid bij de ontwikkeling van de 
kennisbank arbeidsvoorwaarden. Dit begon met het inven-
tariseren van alle bepalingen in de cao en personeelsgids, 
daarna is een nieuwe structuur bedacht, zonder dat de 
inhoud iets veranderde. De kennisbank fungeert als kataly-
sator voor de volgende stappen in het moderniseringspro-
ces en biedt een goed houvast bij de vereenvoudiging: alle 
informatie staat overzichtelijk en duidelijk bij elkaar.  
AWVN kan bedrijven ook meer algemeen ondersteunen bij 
de implementatie van het nieuwe werken. Vanaf dag één: 
wat wil je bereiken met het nieuwe werken? AWVN kan 
ook ondersteuning geven bij een studie om te bepalen hoe 
plaats- en tijdonafhankelijk werken het beste kan worden 
ingericht. 
Andere dienstverlening bestaat uit: workshops voor 
medewerkers en leidinggevenden, advisering leiding-
gevenden over het nieuwe werken, arbeidstijd- 
management (werkpatronen, roosters), beloningssy-
stemen bij het nieuwe werken en het herschrijven van 
cao-teksten over bijvoorbeeld controle op aanwezigheid 
en overwerk.

Meer weten?  
Neem contact op met Erik Lemans, per 
e-mail (lemans@awvn.nl) of  
via de AWVN-werkgeverslijn,  
070 850 86 05.

' Op de dagen dat onze 
secretaresse er niet is, 
moet ik mijn bezoek zelf 
ophalen'

erik Lemans
is senior adviseur 
arbeidsvoorwaarden bij awvN.
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Directeur P&O Advies Mennolt Bunjes: 
'Je hebt een voorbeeldrol of niet'

Bedrijfshoofd Arbeidszaken Chris Veenstra: 
'Iedere medewerker een eigen budget'


