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Inleiding
Waarom dit onderzoek gedaan is

In september 2011 is  met een landelijke campagne Het Nieuwe Werken ook bij 
de Rijksoverheid prominent op de agenda gekomen. Dit wordt met veel energie 
opgepakt bij de verschillende departementen. Om deze beweging te ondersteunen 
heeft Benchmarkten Benchlearning Rijk (BBR) een online HNW-zelftest ontwikkeld 
(www.benchmarkrijk.nl/zelftest). Het biedt medewerkers, adviseurs, inhoudelijk 
managers en implementatiemanagers op een laagdrempelige wijze inzicht in de 
stand van zaken Het Nieuwe Werken. Dat de zelftest in een behoefte voorziet blijkt uit 
het feit dat de zelftest in de periode november 2011 – mei 2012 door meer dan 3.450 
personen is ingevuld. In de bijlage zijn de resultaten van de zelftest opgenomen.

In gesprekken met verschillende organisaties binnen en buiten de overheid die met 
HNW bezig zijn over de resultaten kwam de vraag wat maakt dat de resultaten tussen 
organisaties en binnen organisaties verschillen. Deze vraag was niet te beantwoorden 
met de zelftestresultaten aangezien deze anoniem waren. BBR heeft daarom 
aanvullend onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de behoefte van 
medewerkers met betrekking tot aspecten van HNW en waarin deze verschillen. 
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Wat is HNW?
Een groot aantal organisaties heeft in de afgelopen jaren 
Het Nieuwe Werken (HNW) ingevoerd of overweegt dit te 
doen. De redenen om dit in te voeren zijn bijvoorbeeld 
een besparing van kosten en het vergroten van de 
effectiviteit van medewerkers.

De manier waarop HNW 
gerealiseerd kan worden wordt 

vaak opgedeeld in verschillende 
gebieden, bijvoorbeeld 

(1) werkondersteunende 
technologie, (2) de fysieke 

werkomgeving, (3) de manier 
waarop de organisatie 

werknemers ondersteunt, en 
(4) competenties, motivatie en 

mentaliteit van werknemers en 
managers (Bijl, 2009).

Baane, Houtkamp & 
Knotter (2010) benoemen 4 

verschillende gebieden waaruit 
HNW bestaat: (1) plaats- en 

tijdonafhankelijk werken, (2) het 
maken van resultaatafspraken, 

(3) medewerkers de 
mogelijkheid geven om kennis, 
ideeën en ervaringen te vinden 
en delen, en (4) een werkrelatie 

die zo goed mogelijk aansluit 
bij de werknemer.

Naast deze opdelingen wordt 
er vaak gesproken over 

‘Bricks-Bytes-Behaviour’, wat 
neer komt op een opdeling 
in kantooraspecten (bricks), 

ICT-aspecten (bytes) en 
gedragsaspecten (behaviour). 

Wat hieruit duidelijk wordt 
is dat er veel verschillende  

aanvliegroutes zijn voor HNW  
en dat er verschillende dingen 

onder kunnen worden verstaan. 

HNW in de literatuur

Centraal staat vaak plaats- 
en tijdonafhankelijk werken 
waarbinnen vooral gekeken 
wordt naar resultaat in plaats 
van aanwezigheid. Als dit als 
trend doorzet is het interessant 
om te bepalen waar nog 
bijgestuurd kan worden om 
daarmee beter aan de vraag 
van werknemers te voldoen. 
De verschillende facetten van 
HNW op zichzelf zijn natuurlijk 
niet nieuw, aan de andere kant 
kunnen deze facetten voor 
individuele werknemers wel 
leiden tot een andere manier 
van werken dan voorheen. 
Deze vernieuwingen kunnen 
positief uitpakken voor 
werknemer, bijvoorbeeld 
een mogelijke stijging van 
werktevredenheid, motivatie en 
een betere werk-privé balans. 
Toch kunnen er ook negatieve 
effecten optreden, hierbij kan 
gedacht worden aan stress 
door prestatiedruk, moeite bij 
de invulling van autonomie of 
vereenzaming van werknemers. 

Het wel of niet slagen van HNW 
is afhankelijk van een groot 
aantal factoren, bijvoorbeeld 
het soort organisatie en de 
heersende cultuur. De grootste 
kans van slagen ontstaat 
wanneer de organisatie een 
visie hanteert die past bij de 
organisatie en haar cultuur, 
daarbij is het belangrijk dat het 
HNW-concept zo goed mogelijk 
aansluit bij de behoeften van 
werknemers. Dit onderzoek 
toont aan in hoeverre de 
behoefte van werknemers 
vervuld wordt in verschillende 
organisaties op 8 HNW 
gerelateerde gebieden. Deze 
inzichten kunnen managers, 
implementatiemanagers en 
medewerkers helpen bij de 
implementatie van HNW binnen 
de organisaties.

Hoewel de term HNW anders 
suggereert zijn veel aspecten 
van HNW niet nieuw. Zo wordt 
er bijvoorbeeld vaak gesproken 
over plaats- en tijdonafhankelijk 

“De grootste kans van slagen onstaat wanneer de 
organisatie een visie hanteert die past bij de cultuur.”
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werken terwijl dit begrippen zijn 
die ook al worden genoemd bij 
bijvoorbeeld telewerken. 

Ook bij andere dimensies is 
eenzelfde patroon zichtbaar, 
zo wordt vaak de opmerking 
geplaatst dat medewerkers 
meer autonomie krijgen en 
gestuurd worden op basis 
van resultaatafspraken. Toch 
zijn er ook dimensies die 
voor veel mensen wezenlijk 
verschillend zijn, bijvoorbeeld 
de veranderende rol van 
leidinggevenden van ´beheersen 
en controleren’ naar een 
faciliterende rol waarin zij hét 
goede voorbeeld moeten zijn 

voor hun werknemers. Ook zijn er 
veel ICT gerelateerde dimensies 
die steeds anders worden 
ingevuld door vernieuwingen in 
ICT, dit verandert bijvoorbeeld 
de manier waarop mensen 
hun informatie zoeken en de 
manier waarop zij samenwerken 
en kennis met elkaar delen. 
Het gaat dus om de manier 
waarop bestaande vraagstukken 
worden toegepast in de huidige 
tijdsgeest.

Iedereen heeft het wel eens over 
HNW maar als je doorvraagt 
verstaat iedereen er iets anders 
onder. Waar de een het heeft 
het over huisvesting en ICT, 

denkt een ander dat het gaat 
over thuiswerken. Op  basis 
van literatuuronderzoek en 
gesprekken met verschillende 
organisaties die  HNW 
implementeren zijn 8  HNW-
dimensies geindentificeerd 
die te zien zijn in onderstaand 
figuur. Om een beeld te krijgen 
van de huidige stand van zaken 
op deze 8 HNW dimensies 
is gebruik gemaakt van een 
enquête onder verschillende 
overheidsmedewerkers.  In deze 
enquête is is gevraagd naar de 
huidige situatie en de gewenste 
situatie. Uiteindelijk is deze 
enquête is ingevuld door 5.729 
mensen. 

Voorbeeld
Gedrag

Autonomie

Flexibiliteit

Informatie
beschikbaarheid

Resultaat
gerichtheid

Kennisdeling

Online 
samenwerking

Leer
mogelijkheden

8 dimensies van Het Nieuwe Werken

Leidinggevende 
geeft het goede 

voorbeeld
Vrijheid en 

onafhankelijkheid 
binnen je werk

Zelf kiezen waar 
en wanneer je 

werkt

Thuis of onderweg 
even veel informatie 

hebben als op kantoor

Maken van, en
 afgerekend worden op  

resultaat afspraken
Delen van kennis 
en informatie met 

collega’s

Elkaar kunnen vinden en 
bereiken. Online samenwerken 

i.p.v. op kantoor
Manieren om je 

persoonlijk te ontwikkelen
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Wat is Flitspanel?
Het Flitspanel is een voor Nederland uniek internetpanel van 
overheidswerknemers (openbaar bestuur, onderwijs & veiligheid). 

Deelnemers aan het Flitspanel krijgen 
regelmatig een uitnodiging voor een 
enquête over het werk dat ze doen en de 
organisatie waar ze werken. 

Deze enquêtes leveren resultaten op die 
worden gebruikt ter ondersteuning van 
de beleidsontwikkeling op het terrein 
van arbeidszaken en management 
bij de overheid. Hierbij valt te denken 
aan vraagstukken op het terrein van 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en 
arbeidsomstandigheden, maar ook aan 
onderwerpen die betrekking hebben 

op (integraal) personeelsbeleid en/of 
kwaliteitsmanagement. 

De vragen die we aan het Flitspanel 
voorleggen, raken meestal de hele 
overheid. Soms zullen er echter ook heel 
sectorspecifieke vragen worden gesteld 
over het werken bij het Rijk, de Provincies, 
de Gemeenten, de Waterschappen, de 
Rechterlijke Macht, het Onderwijs, de 
Universitair Medische Centra, de Politie of 
Defensie. 

Bron: www.flitspanel.nl 

Op basis van literatuuronderzoek en 
gesprekken met organisaties binnen 
en buiten de rijksoverheid is in beeld 
gebracht welke dimensies belangrijk 
gevonden worden als het gaat om 
HNW. Dit resulteerde in 8 HNW 
dimensies. 

Om deze 8 HNW-dimensies te 
meten is een vragenlijst gecreëerd 
die bestaat uit 8 verschillende 
schalen. Elk van deze schalen heeft 
een minimum van 4 vragen per 
schaal om zo de betrouwbaarheid te 
vergroten. In deze vragenlijst wordt 
voor de verschillende dimensies van 
HNW gevraagd een waardering uit 
te spreken over de huidige situatie 

en een waardering uit te spreken 
over de gewenste situatie (de 
behoefte). Elk van deze acht 
dimensies is gemeten op een 
schaal van 1 tot 5, waarbij 1 de 
laagste score en 5 de hoogst 
mogelijke score is. De vragenlijst 
is eerst getest door 127 mensen 
de vragenlijst in te laten vullen.  
Uit deze test kwam naar voren 
dat elk van de gebruikte schalen 
betrouwbaar is.

Vervolgens is het onderzoek 
door Flitspanel (BZK) uitgevoerd 
in juni 2012 door middel van 
een enquête. Deze enquête is 
ingevuld door 5.729 mensen.

“De vragenlijst is eerst getest door 127 mensen de vragenlijst in te laten vullen.”

Achtergrond  
bij de 
enquête
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De 5.279 respondenten zijn 
verdeeld over verschillende 
sectoren en organisaties. 
Uit de eerdere zelftest is 
gebleken dat er verschilen zijn 
in de scores van gemeenten, 
provincies, waterschappen 
en het Rijk met betrekking 
tot HNW. Om te bepalen of 
deze verschillen ook optreden 
in dit onderzoek zijn deze 4 
sectoren ook meegenomen 
in dit onderzoek. In de tabel 
hiernaast en in de figuur op de 
volgende pagina is weergegeven 
hoeveel respondenten er per 
sector zijn opgenomen in dit 
onderzoek. De verdeling van de 
respondenten over gemeenten, 
provincies, waterschappen en Rijk 
is respectievelijk 2.013, 644, 438 en 
2.181. 

“De omvang van deze 
steekproef maakt het 
interessant om ook naar 
specifieke sectoren en 
organisaties te kijken.”

De respondenten die vallen onder 
Rijk zijn ook onderverdeeld tussen 
de verschillende ministeries en 
andere rijksonderdelen. Van de 11 
ministeries zijn er 10 opgenomen, 
defensie is hierin niet opgenomen 
omdat dit niet valt onder 
Openbaar Bestuur. 
Naast de 10 ministeries zijn er 
ook 7 andere rijksorganisaties 
opgenomen, namelijk de 
belastingdienst, het Centraal 
bureau voor de Statistiek (CBS), 
de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI), de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst, het Kadaster, 
de RDW en Rijkswaterstaat. Naast 
deze 18 ministeries en organisaties 
waren er nog 150 respondenten 
die werkzaam zijn binnen andere 
overheidsorganisaties. Het aantal 

respondenten voor elk van deze 
organisaties was echter vrij klein, 
daarom zijn deze geschaard onder 
ánders .́ 

Organisatie Aantal respondenten Totaal

Gemeenten 2.013 2.013

Provincies 644 644

Waterschappen 438 438

Algemene Zaken 16

Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties 143

Buitenlandse Zaken 77

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 276

Financiën 95

Infrastructuur en Milieu 145

Onderwijs Cultuur en Wetenschap 52

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 115

Veiligheid en Justitie 223

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 117

1.259

Belastingdienst 340

Centraal Bureau voor de Statistiek 61

Dienst Justitiële Inrichtingen 71

Immigratie- en Naturalisatiedienst 25

Kadaster 35

RDW 44

Rijkswaterstaat 196

772

Anders 150 150

Totaal 5.276
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Leeftijdsverdeling respondenten Wel of niet formeel HNW?

Kenmerken van respondenten

Werkzaam in welke sector?

Gemeente

2.013

Provincie

644

Waterschap

438

Rijk

2.181

2% 14% 30% 43% 11% 62% 10% 8% 20%

30- 30-40 40-50 50-60 60+ Nee Ja, 1-6 Ja, 7-12 Ja, 13-18

Zo ja, hoeveel maanden al?
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Resultaten gehele 

steekproef
Hier zullen de eerste resulten uit het onderzoek 
besproken worden. Dit wordt gedaan door stapsgewijs de 
bijbehorende plaatjes te  bespreken om zo feeling te krijgen 
voor de gebruikte methodiek. Eerst zal de gehele steekproef 
besproken worden, later zal er gekeken worden naar 
specifieke organisaties. 
In dit hoofdstuk laten we de 
resultaten zien wat de waardering 
is van de respondenten in de 
huidige situatie op de 8 HNW 
dimensies en wat de behoefte is.

In het radardiagram op de 
volgende pagina is het huidige 
niveau (zwarte lijn) van elk van de 
8 HNW dimensies weergegeven 
zoals beoordeeld door alle 
respondenten. Daarnaast 
hebben deze werknemers ook 
hun behoefte op elk van deze 8 
gebieden aangegeven (blauwe 
lijn). 

Het figuur maakt bijvoorbeeld 
zichtbaar dat de gemiddelde 
ervaren flexibiliteit een 3.1 is op 
een schaal van 1 tot 5,  dit is dus 
net boven het gemiddelde van 
de schaal. Het is duidelijk dat er 
een groot verschil zit tussen de 
manier waarop flexibiliteit op 
dit moment gewaardeerd wordt 
en de behoefte die werknemers 
hebben op dit gebied, deze score 
is namelijk een 4.2. Het figuur laat 
zien dat elk van de 8 dimensies 
belangrijk wordt gevonden door 
medewerkers, dit is te zien aan de 
hoge behoefte die medewerkers 
hebben. Daarnaast is het 
interessant om te zien dat het 
verschil tussen het huidige niveau 

en de behoefte verschillend is per 
dimensie: soms zijn de verschillen 
klein zoals bij kennisdeling en 
voorbeeldgedrag, dit geeft aan 
dat de medewerkers redelijk in 
hun behoefte worden voorzien. 
Anderzijds zijn er ook dimensies 
waarvoor de verschillen groot 
zijn, bijvoorbeeld bij flexibiliteit 
en informatiebeschikbaarheid: dit 
geeft aan dat er nog veel ruimte 
voor verbetering is op deze 
gebieden. 

Op basis van dit figuur kunnen 
de volgende conclusies worden 
getrokken wanneer gekeken 
wordt naar alle respondenten:

- Alle 8 HNW-dimensies worden 
door medewerkers belangrijk 
gevonden (score boven 4.0).

- De HNW-dimensies waarbij 
de huidige situatie bijna 
voldoet aan de behoefte zijn: 
kennisdeling, voorbeeldgedrag, 
leermogelijkheden en autonomie.

- De HNW- dimensies waarbij de 
huidige situatie het verst afligt 
van de behoefte zijn: flexibiliteit, 
informatiebeschikbaarheid, 
resultaatgerichtheid en online 
samenwerking.

De vraag blijft natuurlijk altijd 
hoe verschillen in scores 
geinterpreteerd moeten 
worden: is 0.1 veel of weinig? 
Is 0.5 veel, en 1.0 dan?! Daarom 
wat rekenvoorbeelden:

Om een verschil van 0.1 te 
overbruggen, bijvoorbeeld van 
3.0 naar 3.1 moet 10% van de 
respondenten 1.0 punt hoger 
scoren of bijvoorbeeld 20% 0.5 
punt hoger scoren.

Een verschil van 0.3, dus 
bijvoorbeeld van 3.0 naar 3.3 
kan overbrugd worden wanneer 
30% van de respondenten 1.0 
punt hoger scoort of wanneer 
60% 0.5 punt hoger scoort.

Wanneer het verschil 0.5, dus 
wanneer een stap gemaakt 
moet worden van 3.0 naar 3.5 
moet 50% van de respondenten 
1.0 punt hoger scoren.

Hoe groot is een 
verschil in score?

“De resultaten van HNW 
binnen een organisatie 
zullen naar verwachting 
beter zijn als het aanbod 
aansluit op de behoefte.” 
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Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Samenwerking

Autonomie

Huidige niveau en behoefte van alle respondenten

Huidig Behoefte
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Resultaten per sector 

en per organisatie
Hier zullen de verschillen tussen waterschappen, 
gemeenten, pronvincies en Rijk worden besproken,. 
Daarnaast zal voor elk van deze sectoren en elke organisatie 
die opgenomen is in het onderzoek een factsheet te vinden 
zijn met de belangrijkste gegevens.

Waarin verschillen Rijk, Provincies, 
Waterschappen en Gemeenten?
De vier sectoren zijn vergeleken 
naar de waardering op de 8 HNW-
dimensies in de huidige situatie. 
Het blijkt dat 4 HNW-dimensies 
geen verschil laten zien tussen 
deze 4 sectoren, deze dimensies 
zijn:

- Leermogelijkheden
- Voorbeeldgedrag 
- Kennisdeling
- Informatiebeschikbaarheid. 

De HNW-dimensies autonomie, 
online samenwerking, flexibiliteit 
en resultaatgerichtheid laten wel 
verschillen zien. De verschillen 
zijn als volgt:
- Flexibiliteit scoort het hoger 
bij provincies en waterschappen 
(3.3) dan bij het Rijk (3.1) en 
gemeenten (3.0). 
- De hoogste scores voor 
resultaatgerichtheid zijn 
te vinden provincies en 
waterschappen (3.5), gevolgd 
door het Rijk en gemeenten (3.3).
- Het meeste autonomie wordt 
ervaren binnen provincies en 
waterschappen (4.0), ten opzichte 
van het Rijk en gemeenten (3.8).
- Online samenwerking scoort 
het hoogste bij provincies en 
waterschappen (3.5), gevolgd 
door het Rijk (3.4) en gemeenten 
(3.2).

In een eerder onderzoek is een 
opdeling gemaakt in behaviour, 
bytes en bricks. Hieruit kwam 
naar voren dat waterschappen 
op elk van deze gebieden 
iets hoger scoren dan Rijk, 
provincies en gemeenten. 

Daarnaast is het interessant 
om te zien dat  niet-
overheids instellingen op zowel 
behaviour, bytes en bricks hoger 
scoren dan waterschappen, 
Rijk, provincies en gemeenten. 
Met name op het gebied van 
behaviour scoren deze niet-
overheidsinstellingen erg sterk.

Bron: http://www.benchmarkrijk.
nl/zelftesten/hnw-zelftest/
resultaten

Welke verschillen 
werden er in eerder 
onderzoek gevonden?

“Het blijkt dat 4 HNW-
dimensies geen verschil 
laten zien tussen de 4 
sectoren.”

“De HNW-dimensies 
autonomie, online 
samenwerking, flexibiliteit 
en resultaatgerichtheid 
laten verschillen zien.”
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Informatiebeschikbaarheid Leermogelijkheden Voorbeeldgedrag Kennisdeling

Gemeenten (2.013) Provincies (644) Waterschappen (438) Rijk (2.181)

Geen verschillen in scores huidige niveau

2

3

4

5

Resultaatgerichtheid Online samenwerking Autonomie Flexibiliteit

Gemeenten (2.013) Provincies (644) Waterschappen (438) Rijk (2.181)

Wel verschillen in scores huidige niveau
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72.7%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

79.5%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

68.3%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

58.7%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

Provincies huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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47.8%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

69.6%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

30.7%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

56.4%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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74.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

79.5%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

74.5%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

57.7%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

Waterschappen huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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48.6%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

60.0%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

24.7%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

17.4%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Autonomie

Resultaatgerichtheid

Samenwerking

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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64.4%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

73.2%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

52.1%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

56.7%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

Gemeenten huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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33.3%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

79.1%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

18.4%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

11.4%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Autonomie

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Samenwerking

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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69.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

76.5%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

52.9%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

53.3%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

Rijk huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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44.2%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

68.2%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

15.8%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

37.2%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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81.2%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

68.7%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

53.5%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

81.2%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

AZ huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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62.5%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

75.0%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

25.0%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

50.0%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Samenwerking

Leermogelijkheden

Autonomie

Flexibiliteit

Informatiebeschikbaarheid

Resultaatgerichtheid

Verschillen behoefte - huidige niveau
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63.5%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

72.7%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

50.3%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

49.7%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

BZK huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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41.5%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

74.1%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

16.1%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

34.3%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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56.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

72.7%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

48.7%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

53.2%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

BuZa huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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44.2%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

100%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

14.3%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

27.3%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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74.8%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

77.2%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

54.2%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

50.4%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

EL&I huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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43.6%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

46.7%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

10.1%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

55.1%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Flexibiliteit

Informatiebeschikbaarheid

Verschillen behoefte - huidige niveau
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60.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

70.5%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

43.0%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

47.4%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

FIN huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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46.2%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

70.5%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

6.3%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

31.6%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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72.9%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

77.9%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

61.8%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

56.6%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

I&M huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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55.6%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

62.8%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

17.9%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

53.8%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Flexibiliteit

Informatiebeschikbaarheid

Verschillen behoefte - huidige niveau



Benchmarken Benchlearning Rijk 
w

w
w

.b
en

ch
m

ar
kr

ijk
.n

l

Flitspanelonderzoek HNW - 2012 

34

76.9%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

76.9%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

59.6%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

58.6%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

OCW huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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44.2%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

75.0%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

28.8%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

36.5%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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78.3%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

81.7%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

66.7%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

56.5%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

SZW huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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55.7%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

49.6%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

22.6%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

35.7%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Samenwerking

Autonomie

Resultaatgerichtheid

Flexibiliteit

Informatiebeschikbaarheid

Verschillen behoefte - huidige niveau
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58.8%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

74.0%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

49.5%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

57.4%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

V&J huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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38.5%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

82.5%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

11.7%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

17.5%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Autonomie

Informatiebeschikbaarheid

Resultaatgerichtheid

Samenwerking

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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72.4%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

78.6%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

48.3%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

63.2%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

VWS huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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41Benchmarken Benchlearning Rijk 

41.9%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

76.9%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

23.9%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

47.0%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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68.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

75.6%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

43.2%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

52.2%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

Belastingdienst huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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37.5%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

72.6%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

13.8%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

15.3%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau



Benchmarken Benchlearning Rijk 
w

w
w

.b
en

ch
m

ar
kr

ijk
.n

l

Flitspanelonderzoek HNW - 2012 

44

80.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

73.3%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

58.3%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

50.0%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

CBS huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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25.9%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

85.0%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

30.0%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

53.3%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Autonomie

Resultaatgerichtheid

Flexibiliteit

Samenwerking

Informatiebeschikbaarheid

Verschillen behoefte - huidige niveau



Benchmarken Benchlearning Rijk 
w

w
w

.b
en

ch
m

ar
kr

ijk
.n

l

Flitspanelonderzoek HNW - 2012 

46

46.1%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

69.0%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

43.7%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

43.7%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

DJI huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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40.8%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

69.0%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

8.5%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

15.5%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Resultaatgerichtheid

Voorbeeldgedrag

Autonomie

Samenwerking

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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52.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

84.0%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

47.8%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

36.0%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

IND huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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40.0%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

92.0%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

8.0%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

12.0%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Leermogelijkheden

Resultaatgerichtheid

Autonomie

Flexibiliteit

Samenwerking

Informatiebeschikbaarheid

Verschillen behoefte - huidige niveau
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85.7%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

80.0%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

65.7%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

62.9%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

Kadaster huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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68.6%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

74.3%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

54.3%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

80.0%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

Samenwerking

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Autonomie

Leermogelijkheden

Informatiebeschikbaarheid

Resultaatgerichtheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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75.0%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

75.0%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

68.2%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

61.4%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

RDW huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte
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63.6%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

65.9%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

20.5%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

65.9%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Samenwerking

Autonomie

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau
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76.5%
Vindt dat werk 
en privé goed 
gecombineerd 

kunnen worden

82.1%
Leert nieuwe 

dingen binnen 
het werk

66.3%
Maakt meetbare 

afspraken met 
betrekking tot 

resultaat met de 
leidinggevende

43.1%
Kan alle 

informatie vinden 
die nodig is om 
het werk goed 

te kunnen doen

1

2

3

4

5
Flexibiliteit

Leermogelijkheden

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Online samenwerking

Autonomie

Rijkswaterstaat huidige niveau en behoefte

Huidige Niveau Behoefte



Flitspanelonderzoek HNW - 2012 

55Benchmarken Benchlearning Rijk 

50.8%
Kan goed 

met collega´s 
samenwerken 

ongeacht waar men 
zich bevindt

52.6%
Heeft op het werk 

een vaste werkplek

9.7%
Vindt dat 

medewerkers goed 
getraind worden 
in het gebruikt 

van ICT-middelen

52.6%
Vindt dat eigen
ICT-apparatuur 

gebruikt kan 
worden op het 

ICT-netwerk van 
de werkgever

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Voorbeeldgedrag

Kennisdeling

Leermogelijkheden

Autonomie

Samenwerking

Flexibiliteit

Resultaatgerichtheid

Informatiebeschikbaarheid

Verschillen behoefte - huidige niveau
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Wanneer er bijvoorbeeld 
gekeken wordt naar verschillen 
tussen mannen en vrouwen zijn 
er verschillen te zien in zowel 
de huidige ervaringen als de 
behoeftes van werknemers. 
Zo is te zien dat mannen drie 
variabelen op beter ervaren: 

flexibiliteit, online samenwerking 
en autonomie. Aan de andere 
kant is het behoefteniveau 
voor vrouwen hoger voor 
een groot aantal variabelen: 
flexibiliteit, leermogelijkheden, 
voorbeeldgedrag, kennisdeling, 
informatiebeschikbaarheid en 

online samenwerking. Hieruit blijkt 
dus dat mannen verschillende 
gebieden op dit moment beter 
ervaren dan vrouwen terwijl 
vrouwen ten opzichte van mannen 
grotere behoeftes hebben.  

Verschillen binnen organisaties
Niet alleen zijn er verschillen tussen organisaties te zien, ook binnen organisaties zijn er 
verschillen. De samenstelling van een organisatie kan namelijk ook divers zijn, zo zijn er 
bijvoorbeeld organisaties met een groot aantal mannen of een grote groep oudere werknemers. 
Deze verschillen kunnen leiden tot verschillen in behoefte binnen de organisatie. In dit hoofdstuk 
is gekeken of er verschillen te zien zijn in de manier waarop HNW nu ervaren wordt en de 
behoefte van verschillende groepen werknemers op dit gebied. 

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Mannen Vrouwen

Huidige niveau
= Leermogelijkheden
= Voorbeeldgedrag
= Kennisdeling
= Resultaatgerichtheid
= Informatiebeschikbaarheid
+ Flexibiliteit
+ Online samenwerking
+ Autonomie

Behoefte
= Resultaatgerichtheid
= Autonomie
- Flexibiliteit
- Leermogelijkheden
- Voorbeeldgedrag
- Kennisdeling
- Informatiebeschikbaarheid
- Online samenwerking

Huidige niveau
= Leermogelijkheden
= Voorbeeldgedrag
= Kennisdeling
= Resultaatgerichtheid
= Informatiebeschikbaar
- Flexibiliteit
- Online samenwerking
- Autonomieheid 

Behoefte
= Resultaatgerichtheid
= Autonomie
+ Flexibiliteit
+ Leermogelijkheden
+ Voorbeeldgedrag
+ Kennisdeling
+ Informatiebeschikbaarheid
+ Online samenwerking

+ hoger dan andere groep, = gelijk aan andere groep, - lager dan andere groep
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Ook tussen verschillende 
leeftijdsgroepen zijn verschillen te 
zien, zoals hierboven weergegeven 
is. In dit figuur is een opsplitsing 
gemaakt in vier leeftijdsgroepen: 
jonger dan 30, 30 tot 45 jaar, 45 tot 
60 jaar en 60 jaar en ouder.  Hoe 
meer +́’-en er zijn weergegeven, 
hoe hoger die groep scoort voor 
die specifieke dimensie. Het figuur 
maakt bijvoorbeeld duidelijk dat 
de groepen 30- en 30-45 jaar meer 

leermogelijkheden ervaren dan 
45-60 jarigen en 60+-ers omdat zij 
2 ‘+’-en hebben terwijl de andere 
groepen er 0 of 1 hebben. Wanneer 
gekeken wordt naar de huidige 
niveaus van de 8 variabelen valt 
het op dat er veel verschillen zijn 
tussen de 4 leeftijdscategorieën, 
de 8 variabelen worden dus anders 
ervaren. Wanneer gekeken wordt 
naar de behoeftes van werknemers 
is hetzelfde patroon zichtbaar: 

bij elke leeftijdscategorie hoort 
een ander behoeftepatroon. Zo 
is bijvoorbeeld te zien dat de 
behoeftes van 30-45 jarigen erg 
hoog zijn ten opzichte van 60+-
ers. Ook hieruit blijkt dus weer dat 
de manier waarop HNW ervaren 
wordt door medewerkers en 
hun behoeftepatroon veranderd 
naarmate medewerkers ouder 
worden. 
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Ook wanneer gekeken wordt naar 
reistijd per dag van en naar het 
werk (zie onderstaand figuur) zien 
we grote verschillen in zowel de 
huidige ervaring als de behoeftes 
van werknemers. Zo ervaren 
werknemers een betere online 
samenwerking naarmate de 
reistijd per dag toeneemt wat op 
verschillende manieren verklaard 
kan worden: enerzijds kan het zo 
zijn dat deze groep meer online 
samenwerkt dan mensen die 
minder reistijd hebben, anderzijds 
kan het zijn deze groep door de 

grote reisafstand betere afspraken 
heeft gemaakt waardoor de 
online samenwerking beter is. Ook 
wanneer gekeken wordt naar de 
behoeftes is te zien dat mensen die 
veel tijd kwijt zijn aan reizen anders 
scoren. Zo vinden zij flexibiliteit 
bijvoorbeeld belangrijker: m.a.w. 
medewerkers met veel reistijd 
hechten meer waarde aan het feit 
dat ze zelf kunnen bepalen waar en 
wanneer ze werken. Ook autonomie 
vinden zij belangrijker, dus naast 
het kiezen van een plaats of tijd 
vinden zij het ook belangrijker om 

zelf te bepalen hoe ze werken. 
Hoewel deze medewerkers meer 
waarde hechten aan vrijheid 
hechten zij ook meer waarde aan 
verantwoordelijkheid in de zin dat 
ze resultaatgerichtheid belangrijker 
vinden dan mensen die minder veel 
reistijd hebben. Als laatste vindt de 
groep met een hoge reistijd ook 
de beschikbaarheid van informatie 
belangrijker, dit kan bijvoorbeeld 
te maken hebben met het feit dat 
zij moeilijker aan collega’s kunnen 
vragen hoe ze aan bepaalde 
informatie kunnen komen. 

Wanneer de reistijd per dag toeneemt...

Ervaren 
medewerkers 

een betere online 
samenwerking

Hebben 
medewerkers 

meer behoefte aan 
resultaatgerichtheid

Hebben 
medewerkers 

meer behoefte aan 
flexibiliteit

Hebben 
medewerkers een 
grotere behoefte 
aan beschikbare 

informatie
Hebben 

medewerkers 
meer behoefte aan 

autonomie
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In het onderzoek is gevraagd of 
de medewerker al in een HNW-
omgeving werken en hoe lang. Op 
basis hiervan kan gekeken worden 
of de huidige ervaring en de 
behoefte op de 8 HNW-dimensies 
verschillen.

De manier waarop de HNW 
dimensies ervaren worden en 
de behoeftes van werknemers 
veranderen naargelang ze langer 
binnen een HNW omgeving 
werken. In bovenstaand figuur 
zijn de verschillen weergegeven 
tussen mensen die niet in 
een HNW omgeving werken, 
medewerkers die net gestart zijn 
met HNW, medewerkers die een 
half jaar werkzaam zijn in een HNW 
omgeving en medewerkers die 12 

maanden of langer HNW werken. 
In de figuur zijn twee tijdslijnen 
weergegeven, de rode lijn is het 
huidige niveau en de gele lijn de 
behoefte van medewerkers.

Het figuur laat zien dat dat 
mensen die net starten met HNW 
meer autonomie en flexibiliteit 
ervaren ten opzichte van mensen 
die niet HNW werken. Ook zien 
zij hun leidinggevende meer 
als een voorbeeld. Daarnaast 
zijn er ook verschillen tussen 
medewerkers die 6 maanden 
in een HNW omgeving werken 
vergeleken met medewerkers 
die net begonnen zijn met HNW. 
Zo is bijvoorbeeld te zien dat na 
een half jaar HNW medewerkers 
meer leermogelijkheden en 

kennisdeling ervaren vergeleken 
met medewerkers die net 
beginnen met HNW. Wanneer de 
medewerkers die 12 maanden 
volgens HNW principes werken 
vergeleken worden met collega’s 
die 6 maanden HNW werken zijn 
er weer toenames te zien, zo blijkt 
dat mensen die 12 maanden of 
langer HNW werken een betere 
informatiebeschikbaarheid en 
online samenwerking ervaren.

De behoefte naar autonomie en 
flexibiliteit is groter in vergelijking 
tot mensen die aangeven niet 
te doen aan HNW. Mensen die 6 
maanden in een HNW-omgeving 
werken hebben meer behoefte aan 
resultaatgerichtheid in vergelijking 
tot mensen die starten met HNW. 

HNW Tijdlijn

Huidig

Behoefte

Geen 
HNW

6 maanden 
HNW

12 maanden 
HNW

+ Leermogelijkheden
+ Kennisdeling

Start 
HNW

+ Autonomie
+ Flexibiliteit
+ Voorbeeldgedrag

+ Informatiebeschikbaarheid
+ Online samenwerking

+ Resultaatgerichtheid+ Autonomie
+ Flexibiliteit
+ Informatiebeschikbaarheid
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Zijn er bepaalde 
groepen medewerkers 

die kenmerkend zijn voor 
de organisatie? Bijv. veel 
ouderen, veel mannen, 

medewerkers met grote 
reisafstanden etc.

Bij welke gebieden is 
het verschil tussen 

huidig-behoefte het 
grootste? Wat zijn 

mogelijke oorzaken?

Invalshoeken HNW-gesprekken

Past de visie van de 
organisatie m.b.t. HNW bij de 
behoeften van werknemers?
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Zijn er bepaalde 
groepen medewerkers 

die kenmerkend zijn voor 
de organisatie? Bijv. veel 
ouderen, veel mannen, 

medewerkers met grote 
reisafstanden etc.

Wat zijn de sterke punten 
van de organisatie m.b.t. 

HNW?

Hoe lang is de organisatie 
bezig met HNW? Hoe 

verandert het HNW concept 
in de loop van de tijd?
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0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

Samenwerking

Kennisdeling

Voorbeeldgedrag

Autonomie

Leermogelijkheden

Informatiebeschikbaarheid

Resultaatgerichtheid

Flexibiliteit

Verschillen behoefte - huidige niveau

Invalshoeken HNW-gesprekken
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Bijlage 1: Resultaten eerder 
onderzoek




