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CIJFERS EN FEITEN MKB
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemin-
gen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederland-
se bedrijven valt 99% in deze categorie. En daarvan heeft 
ongeveer 56% minder dan 10 werknemers. Alle MKB-on-
dernemingen tezamen zijn verantwoordelijk voor 58% van 

de omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid aan 
60% van de werknemers. Kenmerkend voor deze bedrijven 
is dat ze dichtbij in de dagelijkse maatschappij staan en dat 
we ze in iedere regio aantreffen. Vele zijn te herkennen als 
het familiebedrijf, de winkel, ouderenzorginstelling of advi-
seur om de hoek. Kleinschaligheid is kenmerkend.
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Alom kom je berichten tegen over ‘het nieuwe werken’. Maar waar heb-

ben we het dan over? De term is inmiddels een vergaarbak van talloze ont-

wikkelingen om ons heen. Zoals daar zijn: fileleed, milieu, automatisering, 

gebouwen, cultuur, omgangsvormen en vooral automatisering. En daar 

komen begrippen als management, vertrouwen, communicatie, producti-

viteit, vrije tijd, zelfregulering en zzp nog eens bij. Maar in de kern gaat het 

uiteindelijk alleen over een veranderende arbeidsverhouding. Zoals er sinds 

het gildesysteem uit de Middeleeuwen al veel van dat soort veranderingen 

zijn geweest. Maar hoe nieuw is dat nieuwe werken nu eigenlijk?
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van de werknemer en de werkgever ten opzichte van elkaar. 
De werknemer is op zoek naar meer regelruimte, zeggen-
schap over en invulling van zijn arbeid en de werkgever wil 
meer flexibiliteit en productie. Het blijkt dat deze ontwik-
kelingen hand in hand kunnen gaan. Inmiddels zijn hier-
over diverse onderzoeken in Nederland verschenen. Zo 
heeft EIM in 2009 een duidelijk verband weten te leggen 
tussen een aantal facetten van slimmer werken en een posi-
tieve uitkomst op werkgelegenheid, productie en winstmar-
ge.1 Bedrijfsresultaten, omzetten en productiviteit stijgen 
aantoonbaar met gemiddeld 9%, volgens EIM. SMS onder-
zocht in 2010 de positieve effecten in grotere bedrijven en 
Volberda schetste deze gunstige ontwikkelingen van slim-
mer werken al in 2006.2

Een heldere definitie van het nieuwe slimme werken en 
sociale innovatie is bij al die onderzoeken niet voorhan-
den. Onderzoekers hanteren telkens hun eigen kader. Wat 
wel uit alle onderzoeken blijkt, is dat het in de kern gaat om 
uitbreiding van de regelruimte van de werknemer en dus 
een verschuiving van de zeggenschapsverhouding met hun 
werkgever. Die verhouding is nu juist bepaald in de onder-
linge afspraak, het arbeidscontract, met daarbij behorende 
cao en aanvullingen vanuit een ondernemingsraad of perso-
neelsvertegenwoordiging. Onderwerpen als zelfroostering, 
flexibele arbeidstijden, flexibele beloning, telewerken, arbo-
omstandigheden, samengevat het dagelijks invullen van de 
eigen werkzaamheden, passeren hierbij de revue.

Een heldere definitie van het nieuwe 
slimme werken en sociale innovatie is 
niet voorhanden. Onderzoekers hanteren 
telkens hun eigen kader

Het nieuwe werken ontstaat dus wanneer werknemer en 
werkgever elkaar de ruimte bieden om de arbeid doelmatiger 
en kwalitatief beter in te vullen. Communicatie, verantwoor-
delijkheid nemen en vertrouwen geven zijn kernbegrippen. 
Afspraken over arbeidsvoorwaarden kunnen daar nog wat aan 
toevoegen. Tegenover een werknemer die meer valt af te reke-
nen op het resultaat van zijn prestatie, productie en flexibele 
inzet, staat een werkgever die ruimte biedt voor invulling van 
het eigen arbeidsproces in tijd, plaats en uitvoering. De werk-
gever schept de randvoorwaarden, de werknemer levert.

SOCIAL MEDIA
De opkomst van social media heeft een belangrijke, zo 
niet spilfunctie in het verloop van het nieuwe werken. Het 

1 Slimmer werken: gebruik, mogelijkheden en opbrengsten in de praktijk; van der Hauw  

e.a. 2009.

2 Het nieuwe werken ontrafeld. Over Bricks, Bytes & Behavior; Baarne e.a. 2010; Slim 

managen & Innovatief Organiseren; Bosch e.a. 2006.

WAT IS ‘HET NIEUWE 
WERKEN’?
Volgens Wikipedia is werken ‘het aan-
brengen van wenselijk geachte veran-
deringen in de omgeving door men-

selijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk 
zijn. In economisch verband spreekt men van arbeid. Daar-
bij wordt onderscheid gemaakt tussen werkgevers en werk-
nemers. Een werknemer is iemand die betaald werk ver-
richt. Een werkgever is een natuurlijke persoon door wiens 
werk betaald werk voor anderen ontstaat, of een rechtsper-
soon waarbij werknemers in dienst zijn.’ En hiermee raak 
ik gelijk de kern van het nieuwe werken. Dit gaat dus altijd 
over de arbeid en de afspraak hierover tussen de gever en 
nemer van arbeid.

Het nieuwe werken gaat altijd over de 
arbeid en de afspraak hierover tussen de 
gever en nemer van arbeid

Bij het begrip ‘het nieuwe werken’ praten we enerzijds over 
de verandering in de afspraak en anderzijds over de invul-
ling van arbeid. Zo zien we de laatste decennia een ver-
schuiving van de industriële productie-economie naar een 
kleinere, servicegerichte industrie, diensten en logistieke 
economie, met arbeid die steeds innovatiever, technischer 
en met vele hulpmiddelen wordt verricht. Automatisering 
en computers zijn niet meer weg te denken. Het mobiele 
verkeer raakt hierbij in een versnelling die voor velen amper 
is bij te benen. Alle mogelijkheden op het gebied van com-
municatie – zoals social media en het gebruik van internet 
met nieuwe werkomgevingen vanaf iedere wenselijke plek – 
maken dat de arbeid in toenemende mate niet langer plaats-
gebonden is. Het delen en verspreiden van kennis neemt 
exponentieel toe en draagt ertoe bij dat de werknemer qua 
kennis steeds meer op gelijke voet met zijn werkgever komt 
te staan. Het adagium ‘kennis is macht’ is niet langer een 
exclusief voorrecht van de leiding. De top-downbenadering 
werkt niet meer. Dat vraagt om een andere benadering van 
het contract, van de onderlinge afspraak. Het tijdperk van 
sociale innovatie is in volle gang.

De top-downbenadering werkt niet  
meer en dat vraagt om een andere 
benadering van het contract

SOCIALE INNOVATIE
Het Nieuwe Werken, Slimmer Werken, Sociale Innova-
tie, het zijn allemaal begrippen die steeds meer worden 
gebruikt als het gaat om een herdefiniëring van de positie 
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gebruik van social media laat zien dat kennis delen en beïn-
vloeding van ontwikkelingen steeds sneller plaatsvindt en 
veelal ook nog buiten het zicht van de dagelijkse bedrijfs-
voering gebeurt. De nieuwe werknemer maakt hier volop 
gebruik van en brengt steeds meer actuele ontwikkelingen, 
kennis en vraagstukken naar de werkplek en vice versa, van 
zijn werkplek naar buiten.
Behalve dat het een must is om de effecten hiervan beleids-
matig in beeld te brengen, zien we dat juist hierdoor de 
factor ‘kennis is macht’ verschuift. Was die voorheen het 
exclusieve domein van de manager, thans is hij het domein 
van iedereen, tot zelfs dat van de concurrent. De nieu-
we werknemer wil maar één ding, en dat is deze kennis ten 
gunste laten komen van zijn professie. Dat vraagt om een 
grotere vrijheid van handelen, zonder eerst alle opgedane 
kennis bij de manager te toetsen, te bespreken en in te bed-
den in nieuwe afspraken, regels en procedures. En zonder 
zich eerst af te vragen of de concurrent met zijn idee aan de 
haal gaat, omdat hij omgekeerd weer leert van de ideeën van 
de ander. Gedeelde kennis die weer nieuwe innovatiekracht 
en een kwaliteitsimpuls kan betekenen voor het eigen vak-
manschap en bedrijf. Reden waarom er steeds meer gelui-
den opgaan om niet al te krampachtig werknemers af te 
houden van het gebruik van social media, maar dit juist te 
stimuleren. Het draagt bij aan inzicht en kennis over hoe 
werknemers denken over hun product, hun bedrijf en hoe 
hun omgeving daarop reageert.

Er gaan steeds meer geluiden op om 
niet al te krampachtig werknemers af te 
houden van het gebruik van social media, 
maar dit juist te stimuleren

EASYCRATIE ALS VOORBEELD
Het verschuiven van regelruimte, zeggenschap en ken-
nis gaat dwars door het plafond heen van de immens toege-
nomen bureaucratie van de laatste decennia, met zijn vele 
managers op de verdieping daarboven. Het begrip easycra-
tie typeert deze ontwikkelingen als volgt: ‘Bijna elk pro-
bleem in de huidige samenleving is in de kern een bureau-
cratisch probleem. Er zijn genoeg mensen die de oplossing 
weten, maar de uitvoering wordt (nog) belemmerd door een 
verstikkend web van bureaucratie: regels, protocollen, pro-
cedures, hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking. 
Easycratie is een vorm van werken, organiseren en samen-
werken in de 21e eeuw, binnen de spelregels en handig 

gebruikmakend van de voor iedereen vrij toegankelijke  
verworvenheden van de informatietechnologie 2.0.
In organisatiemodellen van de 20e eeuw waren hiërar-
chie, macht, controle en kennismonopolie de belangrijkste 
managementtools. Door de komst van de informatiemaat-
schappij hebben deze tools aan kracht ingeboet. Of men het 
nu wil of niet, organisaties worden steeds meer van onder-
af aangestuurd, in plaats van top down. We zullen moeten 
leren omgaan met nieuwe wetten en mogelijkheden. Dat is 
wat easycratie doet. Easycratie gaat dwars door de organisa-
tiestructuren heen. Maar easycratie is geen anarchie, geen 
politiek pamflet. Het is een manier van werken. Zowel voor 
individuen als voor organisaties. En ook voor de traditione-
le manager.’3

IS HET NIEUW?
Nee, het nieuwe werken is al decennialang in ontwikkeling. 
Het arbeidsproces en de afspraken daarover veranderen 
voordurend. Niet voor niets bestaat er rond arbeid een uit-
gebreide wet- en regelgeving, met als sluitstuk de vele cao’s, 
die de afspraak tussen werknemer en werkgever regule-
ren om uitbuiting van de zwakkere en afhankelijke werkne-
mer in deze relatie te voorkomen. Zo kennen we vergaande 
werktijdenafspraken, waarbij moet worden tegemoetgeko-
men aan de wensen van de werknemer (deeltijd, vakantie-
rechten en dergelijke), de opkomst van functiebeschrijvin-
gen met daaraan gekoppelde beloning, ontslagbescherming 
en socialezekerheids- en pensioenafspraken.

Het nieuwe werken is al decennialang 
in ontwikkeling. Het arbeidsproces en 
de afspraken daarover veranderen 
voordurend

Een visie op het nieuwe werken wordt al beschreven in 
www.homo-zappens.nl uit de vorige eeuw: ‘Over het leven 
en werken in netwerken’.4 Onderzoekers van toen waren 
nog niet in de ban van internet, anders hadden ze hun titel 
wel als webadres geclaimd. Zij introduceerden de term 
homo zappens: de kiezende burger en vanuit die gedach-
te de nieuwe medewerker. Ze liepen daarmee vooruit op de 
vele ontwikkelingen die zich nu in sneltreinvaart voordoen 
en die we typeren als het nieuwe werken. Be connected, 
heet het nu, waarbij netwerken dwars door bestaande insti-
tuties en samenwerkingsverbanden heen gaan. De werkne-
mer is zijn eigen manager: aanspreekbaar op prestaties en 
verbonden met de onderneming, onderhandelend over alles, 
loyaal en flexibel inzetbaar. Maar hij is zich ook zeer bewust 
van zijn eigen belang, waarin persoonlijke zingeving een 

3 Easycratie, samenvatting hoofdstuk 1 en inleiding; Aslander en Witteveen 2010.

4 www.homo-zappens.nl, leven en werken in netwerken. Damhuis, Davits, e.a. 1999.
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voorname rol speelt. De nieuwe afspraak tussen werknemer 
en werkgever kent volgens deze onderzoekers de volgende 
elementen:

 individualiteit; -
 brede inzetbaarheid; -
 beloning naar ervaring en inbreng; -
 werktijden op maat; -
 scholing gekoppeld aan prestatie; -
 uitdaging en afwisseling; -
 onderhandelruimte over salaris; -
 netwerkruimte; -
 meerdere opdrachtgevers. -

Het nieuwe werken stelt de werkgever en ondernemer, en 
de managers in het bijzonder, voor grote uitdagingen. Ver-
rassend is wel dat we ruim tien jaar later op vele fronten 
nog net doen of deze inmiddels oude werkelijkheid nieuw is 
of zelfs helemaal niet bestaat. De brede en snelle beschik-
baarheid van kennis, de razendsnelle vormen van informa-
tie-uitwisseling, naast een toenemend opleidingsniveau en 
mogelijkheden om bijvoorbeeld als zzp’er, flexwerker of uit-
zendkracht volgens de nieuwe afspraak werk aan te nemen, 
laten zien dat de ingrediënten voor het nieuwe werken al 
volop aanwezig zijn.

DE NIEUWE AFSPRAAK: EEN PSYCHOLO-
GISCH CONTRACT
Knaapen, directeur human resources (HR) bij KPN, 
beschrijft de nieuwe afspraak tussen werknemer en werk-
gever als ‘het psychologisch contract’.5 Waarbij hij dit nieu-
we contract ziet als sleutel voor een doorbraak van soci-
ale innovatie. Een contract waarbij de werknemer meer 
risico neemt en hiermee tegelijk meer verantwoordelijk-
heid en zelfredzaamheid toont. De vraag is dan: welk risi-
co tegen welke prijs? Een werknemer heeft veel te winnen 
bij dit nieuwe psychologische contract: zeggenschap over 
tijd/plaats/werkinvulling met sturing op resultaat en meer 
flexibiliteitseisen van werkgeverszijde. Feitelijk vormt dit 
de nieuwe invulling van de afspraak over arbeid, waarbij de 
beloningscomponent niet langer alleen uit salaris bestaat.

INVLOED VAN DE ARBEIDSMARKT
De uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt zich de komen-
de jaren weet gesteld, zullen de geschetste ontwikkelingen 
rond het nieuwe werken versnellen en concreter vorm en 
inhoud geven. De uittocht van een grote schare pensioen-
gerechtigden gaat de werkgever straks niet in de koude kle-
ren zitten. Goed opgeleide arbeidskrachten zullen steeds 
schaarser worden en dat betekent dat de afspraken over 
arbeid meer zullen bewegen in de richting van de werk-
nemer. Nu al zien we een forse toename van zzp’ers, deel-
tijders en telewerken. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter 
van de SER, meldde hierover kortgeleden tijdens de pre-
sentatie van het boek ‘Op eigen kracht, arbeidsrelaties na 

5 Haal slot van de arbeidsmarkt; Knaapen, FD 2-8-2010.

6 Op eigen kracht. Arbeidsrelaties na de verzorgingsstaat; Korevaar 2011.

de verzorgingsstaat’, dat uit recente onderzoeken blijkt dat 
ruim twee miljoen werknemers het nieuwe werken reeds 
toepassen, waarvan één miljoen intensief en dat 70% van 
de werknemers inmiddels buiten de reguliere werktij-
den werkt.6 Privé en arbeid lopen volledig in elkaar over. 
De productiviteit stijgt hierdoor flink. Tegelijkertijd wordt 
de cao meer een ontwikkel-cao, met ruimte voor het soci-
aal contract en voor individuele afspraken. Essentie van het 
boek is dat sociale innovatie, het nieuwe werken, centraal 
staat en dat de werknemer van de toekomst zich meer en 
meer zelf gaat ‘ontwerpen’.

De uitdagingen waarvoor de arbeidsmarkt 
zich de komende jaren weet gesteld, zullen 
de ontwikkelingen rond het nieuwe werken 
versnellen

Natuurlijk moeten we ook oog hebben voor de vele werkne-
mers die nog niet zover zijn, die weinig op hebben met deze 
ontwikkelingen en het prettig vinden dat er veel voor hen 
wordt geregeld en dat werk goed gescheiden is van privé: 
‘De baas zegt wel wat ik moet doen en dat vind ik wel goed 
zo. Om vijf uur is het tijd en ga ik weer met mijn ande-
re leven verder.’ Ik durf echter de stelling aan dat ook deze 
groep de komende decennia ongemerkt steeds meer in de 
richting van het nieuwe werken beweegt. Ook de vrijheid 
om de plaats van arbeid te kiezen, gaat niet voor alle bedrij-
ven op. Er is nu eenmaal werk dat op een vaste plek moet 
worden verricht. Denk aan verpleeghuiszorg of de metaalin-
dustrie. Toch staat men ook daar voor nieuwe uitdagingen. 
Verpleeghuiszorg wordt ook thuis geleverd en de operator 
kan van huis uit de fabrieksprocessen bewaken.

EN DE MKB-ONDERNEMER?
En wat moet nu de MKB ondernemer met al die ontwik-
kelingen, met twitterende facebookers en met you tube 
filmende, onderhandelende werknemers in zijn kleine 
(familie)bedrijf? Hij hanteert een eenvoudig contract en 
volgt trouw de cao-afspraken uit een boekje dat ergens 
diep in de kast ligt. Dat boekje heeft hij namelijk nooit 
nodig, omdat hij iedereen persoonlijk kent. Hij weet hoe 
het bij zijn mensen thuis is, wat hun beweegt en waar ze 
behoefte aan hebben. Hij weet ze te motiveren om samen 
hard te werken aan de toekomst van zijn bedrijf. Hij laat 
ze vervolgens ook delen in de extra winst die daarmee 
wordt behaald. Het bedrijf vaart er wel bij, de ambities 
zijn niet zo hoog.
Nee, dit type ondernemer onderneemt al eeuwen volgens 
het principe van elkaar vertrouwen en samen kleinschalig 
het werk doen, samen kennis delen. Een gildemeester die 
zijn leerlingen vol toewijding opleidt, om ze daarna als con-
current of compagnon elders in de stad tegen te komen en 
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ook dan blijft uitwisselen en delen. Dat geldt ook voor de 
grotere MKB-bedrijven. Want hoe groot een bedrijf ook 
is, het bestaat altijd weer uit kleinere eenheden met aan het 
hoofd een gildemeester.

De gildemeester die, geleid door 
winstbejag en persoonlijke ambitie, met 
harde hand regeert, zal het in de toekomst 
zwaar krijgen

De gildemeester evenwel die, geleid door winstbejag en 
persoonlijke ambitie, met harde hand regeert, zal het in 
de toekomst zwaar krijgen. Hij zal als een van de eersten 
de veranderingen ondervinden in de afspraak tussen hem 
en de werknemer die arbeid aanneemt. Want hij krijgt te 
maken met een werknemer die kennis deelt met zijn buren, 
die flexibel werkt op tijden dat het hem past, die van tijd 
tot tijd werkt bij de concurrent en die meer en meer zelf 
onderneemt. En die met de werkgever een afspraak maakt 
over loon en wat daarvoor wordt geleverd en binnen welke 

termijn. De bal ligt daarmee niet langer bij degene die werk 
geeft, maar bij degene die werk neemt, de nieuwe zelfstan-
dige in loondienst.

TEN SLOTTE

Hebben we hier nu iets nieuws bij de hand? Nee, in de kern 

is het nieuwe werken al zo oud als er arbeidsrelaties bestaan. 

De invulling van deze relaties verandert steeds weer door 

nieuwe ideeën en het ruimte maken voor en aanpassen aan 

innovaties. Helaas zijn deze veranderingen in arbeidsrela-

ties de laatste decennia verstikt door toenemende regelge-

ving, controlebehoefte en top-downaansturing. Maar nu laat 

de menselijke maat zich weer gelden. Een menselijke maat 

met ruimte voor de innovatieve, ondernemende werknemer 

zoals die in het MKB-bedrijf van oudsher de sleutel tot succes 

is geweest.

Het nieuwe werken is niet meer dan afstappen van top down, 

luisteren naar en vertrouwen hebben in elkaar en als werkge-

ver logistiek faciliteren dat vakmanschap volledig tot ontplooi-

ing komt. De zeggenschap over arbeid schuift op van werkge-

ver richting werknemer, en daar hebben beiden baat bij.

DE KROM WIL MEER ARBOCATALOGI

Op dit moment vallen vier miljoen werknemers onder 
146 arbocatalogi, maar staatssecretaris De Krom van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat meer bran-
ches arbocatalogi hebben voor hun werknemers. Hij 
vindt dat de sociale partners nu aan zet zijn. Zij moeten 
daarvoor snel met een concreet voorstel komen waarin 
staat hoe zij dit gaan oppakken voordat hij bereid is 
hieraan steun te geven. De arbocatalogus werd in 2007 
ingevoerd als instrument om werkgevers en vakbonden 
zelf op de werkvloer te laten beslissen over maatregelen 
voor gezond en veilig werken.

ARBEIDSDEELNAME VAN NEDERLANDSE 
VROUWEN ZEER HOOG

Nederland staat tweede op de Europese ranglijst als 
het gaat om de arbeidsdeelname van vrouwen. Alleen 
in Denemarken is de arbeidsdeelname naar verhouding 
hoger. Bovendien zijn Nederlandse vrouwen ook hoger 
opgeleid dan gemiddeld in de EU, zo blijkt uit de Emanci-
patiemonitor van het CBS. Driekwart van de Nederlandse 
vrouwen werkt overigens in deeltijd, en daarmee zijn ze 
met afstand de nummer één in Europa. Duitsland staat 
met een aandeel van 45% in deeltijd werkende vrouwen 
op de tweede plaats. Wel is het beloningsverschil met 
mannen in Nederland iets groter dan gemiddeld in de 
EU: Nederlandse vrouwen verdienen gemiddeld 81% van 
het brutoloon van mannen, tegen 83% in de EU.

In een ander bericht meldt het CBS dat er steeds min-
der vrouwen thuis blijven om te zorgen voor het gezin. 
In 2001 wilden 755.000 vrouwen vanwege de zorg voor 
het gezin geen werk van twaalf uur of meer per week, 
maar in 2010 waren dat er nog maar 318.000. Tien jaar 
geleden was bij vrouwen de zorg voor het huishou-
den nog de meest genoemde reden om geen werk voor 
twaalf uur of meer per week te willen of te kunnen. 
Nu is het volgen van een opleiding of studie de meest 
genoemde reden hiervoor.

FINANCIËLE ONDERNEMINGEN WORSTELEN MET 
BELONINGSREGELGEVING

Financiële ondernemingen worstelen met de invoering 
van de nieuwe wet- en regelgeving voor een beheerst 
beloningsbeleid binnen hun organisatie. Ruim anderhalf 
jaar na de publicatie van ‘De Principes voor beheerst 
belonen’ van de AFM en DNB blijkt dat de helft van de 
onderzochte financiële ondernemingen nog geen maat-
regelen heeft genomen om aan de nieuwe wetgeving 
per 1 januari 2011 te voldoen. Onvoldoende zicht op de 
wettelijke verplichtingen en de impact daarvan is een 
van de oorzaken, stelt BDO.
Uit kwalitatief onderzoek van BDO Consultants blijkt 
dat ondernemingen een te positief beeld hebben van 
de mate waarin ze aan wet- en regelgeving voldoen. 
Het merendeel geeft aan er wel ‘ongeveer’ aan te vol-
doen, terwijl dit bij nadere analyse genuanceerder blijkt 
te liggen. Zo heeft een beperkt aantal ondernemingen 




