De impact van 'Het Nieuwe Werken'
Begrijpen organisaties wel de impact van Het Nieuwe Werken? En spelen facilitaire bedrijven daar goed op
in? Daar zijn nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Organisaties omhelzen Het Nieuwe Werken
massaal, zo lijkt het, en richten het gebouw anders in, met taakgerichte werkplekken en veel ruimte voor
overleg. Zo ontstaan prachtige ruimtes met comfortabele werkplekken en veel design. Die moeten echter wel
op elk moment van de dag zo mooi en aantrekkelijk blijven. Daar kan de facilitaire organisatie voor zorgen.
Dat vereist wel dat facilitair medewerkers op een andere manier worden ingezet én met een andere instelling
hun werk verrichten.
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Nog te vaak is te zien dat organisaties wel overschakelen op Het Nieuwe Werken, maar de facilitaire
organisatie op een traditionele manier inrichten. Tegelijkertijd valt te constateren dat de facilitaire branche
nog te weinig inspeelt op deze trend. Dat terwijl er een wereld van nieuwe mogelijkheden open ligt. Het
Nieuwe Werken brengt met zich mee dat het gebouw veel meer een ontmoetingsplek wordt. Facilitaire
serviceteams die de hele dag aanwezig zijn, kunnen maken dat mensen er ook graag vertoeven. Ze zorgen
ervoor dat mensen zich welkom voelen, maken werkplekken tussentijds schoon, vullen voorraden aan,
verhelpen meteen storingen en verrichten reparaties, en creëren restaurants en coffee corners waar
medewerkers van vroeg tot laat terecht kunnen voor goede koffie en lekker en gezond eten. Zo kunnen de
facilitair medewerkers uitgroeien tot hosts die het goed werkgeverschap van de opdrachtgever belichamen.
Het zou goed zijn als de branche duidelijk zou maken dat een goede facilitaire organisatie een voorwaarde is
om Het Nieuwe Werken tot een succes te maken. Het zou nog beter zijn als we meetbaar maken dat we met
onze inzet zorgen voor tevreden medewerkers, een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim, minder
personeelsverloop en een beter imago als werkgever. Dan wordt het gesprek tussen organisaties en facilitaire
dienstverleners ook anders. Dan gaat het niet meer over de kosten, maar over de opbrengsten van facilitaire
dienstverlening.

