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Weerstanden uit de praktijk van Het Nieuwe Werken

Steeds meer bedrijven en organisaties oriënteren zich op de mogelijkheden die Het Nieuwe
Werken biedt. Niet verbazend aangezien het op zoveel verschillende gebieden kan bijdragen aan
uw korte en lange termijn succes. Bijvoorbeeld bij het aantrekken en behouden van talent, maar
ook bij het terugbrengen van vaste kosten. In die oriëntatiefase komen vaak een aantal
(doem)beelden van Het Nieuwe Werken naar boven die weerstand oproepen. U herkent er vast
een aantal en wellicht kan onze visie u helpen ze terug te brengen tot de juiste proporties.

Dagelijks zien we organisaties worstelen met de implementatie van Het Nieuwe Werken.
Medewerkers en (top) management zien de voordelen vaak wel, maar je hebt natuurlijk
verschillende stakeholders nodig voor succesvolle implementatie, allemaal met hun eigen
belangen. Zeker bij grotere organisaties wil het nog wel eens lastig zijn om alle neuzen dezelfde
kant op te krijgen. Herkent u deze worsteling? Dan is onze nieuwe workshop Een Nieuwe Kijk op
Het Nieuwe Werken wellicht iets voor u.

(Doem)Beelden van Het Nieuwe Werken

Bij de term Het Nieuwe Werken heeft iedereen zo langzamerhand zijn eigen beelden. Het Nieuwe
Werken = thuiswerken bijvoorbeeld. Of Nieuwe Werkers hebben geen binding met hun
organisatie. Wij hebben er een aantal voor u op een rijtje gezet die we regelmatig tegenkomen
en die voorzien van ons commentaar. Mocht u naar aanleiding hiervan verder met ons van
gedachten willen wisselen over Het Nieuwe Werken, aarzel dan niet en neem contact op met
Susan Smulders, Moneypenny Advies & Implementatie (0645 766 097 of
Susan.smulders@moneypenny.nl). Klik hier voor alle beelden en onze visie
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Workshop "Een Nieuwe Kijk op Het Nieuwe Werken"

Innovatieve workshop op basis van organisatie opstellingen
22 juni 2010, 16.00 – 19.00 uur
Veel organisaties die aan de slag willen met Het Nieuwe Werken worstelen met implementatie
vragen. Hoe krijgt u Het Nieuwe Werken echt op de agenda? Hoe gaat u om met alle
(vermeende) beren die lijnmanagers en ICT afdelingen op de weg zien? En hoe krijgt u
managers én medewerkers zover dat ze Het Nieuwe Werken omarmen en ermee aan de slag
wíllen? Als deze vraagstukken u bekend voorkomen is deze workshop wellicht iets voor u. In
enkele uren krijgt u de kans om middels een zogenaamde organisatie opstelling nieuwe inzichten
te krijgen in de dynamiek in uw organisatie en die van anderen. Lees meer over deze Nieuwe
Workshop of schrijf u direct in
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Praktijkgerichte workshop met speciale aandacht voor ARBO en arbeidsrecht
8 juni 2010, 13.00 – 18.00 uur In één middag een overzicht van Het Nieuwe Werken en wat het
voor uw organisatie zou kunnen betekenen? Kom dan naar deze workshop die we al voor de 4e
keer organiseren. Met maximaal 12 deelnemers is er alle ruimte voor interactie en voor het
inzoomen op uw specifieke vraagstukken. "Inspirerend en informatief", aldus een van
deelnemers. Lees meer of schrijf u direct in

Moneypenny in het nieuws

Interview Met Marianne Sturman in LOF juni/juli

Interview met Susan Smulders op BNR Nieuwsradio in het programma "Aan de slag" met Paul
van Liempt op woensdag 9 juni om 10.15 uur

Marianne Sturman genomineerd voor "Porsche onderneemster van het jaar award"
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