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HOE KRIJG JE MEDEWERKERS MEE IN
ACTIVITEITGERICHT WERKEN?
Veranderingen in de werkplek leiden vaak tot weerstand – hoe ga je daar
mee om?

Flexwerken, ‘het nieuwe werken’, activiteitgericht
werken. Steeds meer organisaties richten hun kantoren
en werkplekken anders in. Niet langer hebben
medewerkers eigen kamers of vaste bureaus;
werkruimtes worden ‘open’ ingericht met flexplekken en
een clean desk policy.
Hoe krijg je mensen mee in zo’n verandering? Hoe
voorkom je ‘gedoe’? Of beter nog: hoe krijg je ze
enthousiast? In dit yellowpaper delen we kennis en
inspiratie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en
ervaringen uit onze praktijk.
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Inleiding
Flexwerken, ‘het nieuwe werken’, activiteitgericht werken. Steeds meer organisaties
richten hun kantoren en werkplekken anders in. Niet langer hebben medewerkers
eigen kamers of vaste bureaus; werkruimtes worden ‘open’ ingericht met flexplekken
en een clean desk policy.
Van medewerkers wordt verwacht dat ze wisselen van werkplek. Dat ze een plek kiezen
die past bij het werk dat ze gaan doen. Voor ontmoetingen kom je bijvoorbeeld naar
kantoor;, voor geconcentreerd werk blijf je thuis. De coronacrisis bracht hybride
werken in een stroomversnelling.
Een verandering van werkplek gaat deels om ‘bricks’ en om ‘bytes’. Veel organisaties
richten zich op de ‘stenen’ (de verbouwing zelf) en de ‘digitalisering’ (de technologie
voor plaats- en tijdonafhankelijk werken). Maar vergeet de derde B niet: ‘behaviour’. Of
een nieuw kantoorconcept succesvol wordt, hangt uiteindelijk af van het menselijk
gedrag. Wat dóen mensen in de praktijk? Omarmen ze de nieuwe vrijheid, of houden ze
vast aan oude gewoontes?
De aanloop naar de verandering is cruciaal. Zodra bekend wordt dat er íets verandert
in de werkplek, kan er weerstand ontstaan. Collega’s zien het niet zitten, beginnen te
mopperen, of gaan zich organiseren om de verandering tegen te houden. Hoe voorkom
je ‘gedoe’? Hoe krijg je medewerkers mee? Of beter nog: hoe krijg je ze enthousiast? In
dit yellowpaper delen we kennis en inspiratie, gebaseerd op wetenschappelijke
inzichten en ervaringen uit onze praktijk.
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1 Weerstand
Weerstand is waarschijnlijk
“Waarom moeten we ons kantoor nou veranderen?”
“Ik werk al jaren zo en dat gaat toch goed?”
“Wat hebben ze nou weer bedacht…”

J

Zodra je aankondigt dat de werkomgeving verandert, kun je weerstand verwachten.
Medewerkers zien de verandering niet zitten, hebben er negatieve associaties of
verwachtingen bij. Misschien spreken ze hun twijfels of zorgen uit. Ze mopperen bij de
koffieautomaat, sturen een boze brief naar de directie, of organiseren zelfs een petitie
om de verbouwing tegen te houden! Dan weet je dat er weerstand is.
Maar misschien houden ze zich wel stil. Ze maken zich zorgen, zijn onzeker over wat
het voor hen betekent, maar spreken het niet uit. Ook dan kan er sprake zijn van
weerstand. Een sluimerende reactie die je niet ziet, maar die je later flink kan
tegenwerken als je hem negeert.
Dit yellowpaper schrijven we daarom vanuit het thema weerstanden. Je weet dat je
weerstand kan verwachten, als je een grote verandering wil realiseren, zoals het
veranderen van een werkomgeving. En dus kun je je erop voorbereiden.
Drie typen weerstand
Het startpunt is om scherp te krijgen met wat voor type weerstand je te maken hebt. Uit
de wetenschappelijke literatuur zijn drie verschillende soorten bekend. In het Engels:
reactance, scepticism en inertia. Alle drie de weerstanden ontstaan als mensen zich
bedreigd voelen door een verandering in de omgeving. Het zijn logisch verklaarbare,
vaak voorkomende, psychologische effecten. Afhankelijk van de situatie en de persoon
kunnen één of meerdere typen weerstand optreden.
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Reactance

Scepticism

Inertia

Behoefte aan...

Autonomie
(vrijheid)

Zekerheid

Energie

Reactie...

Fight

Flight

Freeze

Te herkennen aan...

“Ik moet helemaal
“Ik weet niet of het
“Ik wil wel maar doe
niks!” of “Waarom zijn goed komt” of “Hoe zit het (nog) niet”
wij niet betrokken?”
het dan met X of Y?”

Weerstand herkennen
Hoe herken je met welk type weerstand je te maken hebt? Doorgaans zijn
medewerkers zichzelf niet bewust van de weerstand die ze ervaren. Je kunt ze er niet
letterlijk naar vragen. Wel kun je het juiste type identificeren door je oor te luister te
leggen. Door goed te kijken naar de reactie van mensen: hun houding en
gezichtsuitdrukkingen, taal en toon. Dat kan informeel, door goed op te letten in
gesprekken en overleggen, in de kantine en bij de koffieautomaat, maar ook
‘formeler’, door onderzoek te doen.
Onderzoek
Om erachter te komen hoe medewerkers over de verandering denken, kun je ten
eerste een enquête verspreiden. Zo krijg je een globaal beeld van de houdingen en
intenties van medewerkers. Houd de enquête anoniem zodat mensen zich vrij voelen
om hun gedachten en gevoelens te delen.
Ten tweede kan het waardevol zijn om medewerkers hun antwoorden toe te laten
lichten. Bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan in een focusgroep, of door een
aantal diepte-interviews te doen. Luister goed naar hoe mensen over de verandering
spreken, vraag door, en probeer in kaart te brengen welke zorgen en drijfveren er
spelen.
Zo krijg je beter naar boven waar de schoen wringt. Zo’n onderzoek stelt je niet alleen
in staat om je communicatiestrategie te bepalen, maar zorgt er ook voor dat
medewerkers zich betrokken en gehoord voelen (meer daarover lees je in het
hoofdstuk Reactance).
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Aanpak
Voor alle drie de weerstanden zijn verschillende ‘oplossingen’ bekend, of beter gezegd:
technieken waarmee je de weerstand kunt verminderen of voorkomen. Het is van
groot belang om de juiste vorm van weerstand te herkennen. Als je reageert op de
‘verkeerde’ weerstand, heeft dat geen impact of, erger, juist een averechts effect.
De drie typen weerstand staan overigens niet los van elkaar. Er zit een volgorde in; je
kunt het beste van boven naar beneden werken. Als je reactance hebt weggenomen,
kun je nagaan of er nog sprake is van scepticism. Vervolgens los je dat op, en ben je er
klaar voor om mensen in beweging te krijgen door inertia weg te nemen. En blijf altijd
je op je hoede of er geen ‘terugval’ plaatsvindt. Als je er niet in slaagt scepticism weg te
nemen, kan dat bijvoorbeeld leiden tot opstandigheid.
Vervolg
In de volgende drie hoofdstukken gaan we, per type weerstand, de diepte in. We delen
de bewezen technieken die werken per weerstand, met (hopelijk!) inspirerende
voorbeelden voor hoe je die in de praktijk kunt toepassen.
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2 Reactance
Wat is reactance?
Reactance is de weerstand die ontstaat als mensen zich
bedreigd voelen in hun autonomie. Daarmee bedoelen
we dat mensen het gevoel hebben geen keuze (meer) te
hebben. Iemand anders bepaalt dat er iets gaat
veranderen, en er is geen inspraak mogelijk. Dat leidt tot
het gevoel dat hun ‘vrijheid’ of eigen wil in het geding is.
Daar houden mensen niet van. Ze komen in opstand.
Niet voor niets staat ‘reactance’ bekend als de
‘fight-‘reactie: in een vechtmodus komen mensen op
voor zichzelf.

Reactance: behoefte aan autonomie.

Reactance kan ook ontstaan als mensen het gevoel hebben oneerlijk te worden
behandeld. Bijvoorbeeld als de ene afdeling wél vroegtijdig betrokken worden bij een
aanstaande verandering, maar de ander zelf niet. Dat voelt niet fair, om niet hetzelfde
krijgen als anderen. Ook dan kan opstand opstaan.
Hoe herken je het?
Mensen zitten (misschien wel letterlijk) met de armen over elkaar heen, of stoppen de
vingers in de oren. Ze willen niks van de boodschap weten. Of ze worden boos en
richten hun onvrede of woede op de boodschapper, degene die hen informeert over
de aanstaande veranderingen.
Let op: sommige mensen houden hun boosheid voor zich, dan blijft de weerstand
onderhuids. In die gevallen kan het lijken alsof je met een van de andere twee
weerstanden te maken hebt. Door goed onderzoek te doen (en anonieme feedback op
te halen, of goed door te vragen in een veilige omgeving) kun je achterhalen of je te
maken hebt met reactance.
Wat kun je doen?
Reactance komt voor als mensen iets móeten, iets niet mógen, of voelen dat ze
oneerlijk behandeld worden. Wat je het beste kunt doen is dan ook het tegendeel
inzetten. In brede zin mensen betrekken en ze invloed geven. Zo voorkom je
‘opstandigheid’ voordat die ontstaat. Hieronder delen we vijf technieken die daarbij
van pas kunnen komen.

YELLOWPAPER

JULI, 2020

1 Kies een afzender
Denk goed na over de afzender van jouw boodschap. Wie is de beste zender, wie kan
het beste het verhaal vertellen? Wie pakt het podium om de organisatie te informeren,
wie doet het woord op intranet? Reactance keert zich vaak tegen de boodschapper.
Kies daarom een afzender die ‘goed ligt’, iemand waar medewerkers weinig weerstand
tegen hebben.
Je kunt kiezen voor een autoriteit, zoals een directeur of een manager, die in de
hiërarchie boven de doelgroep staat. Let op of je doelgroep daarvoor gevoelig is en of
de autoriteit inderdaad als zodanig geaccepteerd wordt. Wordt hij of zij gezien als
lichtend voorbeeld, dat mensen willen volgen?
Je kunt (daarnaast) kiezen voor een ‘gelijksoortige’, dus iemand die op de doelgroep
lijkt. Een persoon met wie je je kunt identificeren. Over het algemeen vinden mensen
het prettig om een boodschap te krijgen van iemand die ze iets gunnen, waar ze
sympathie voor hebben. Dat kan bijvoorbeeld een collega zijn die goed in de groep ligt.
Wie wordt ‘het gezicht’? Maak een foto met hem of haar en gebruik die visual
terugkerend in alle communicatie-uitingen. De positieve associatie met de persoon
kan onbewust overslaan op jouw boodschap.

Voorbeeld. De vaccinatiecampagne van de
Rijksoverheid (2021) gebruikt Bekende
Nederlanders als ‘gezicht’.

Voorbeeld. Bij Cogas kregen medewerkers een
nieuwe laptop om gemakkelijk op afstand (en
thuis) te kunnen werken. Een vriendelijke collega
werd het gezicht van de campagne.

2 Luister actief
Bij reactance hebben mensen het gevoel dat er vóór hen beslist wordt, dat ze zelf niets meer te
zeggen hebben. Kun je dit omdraaien? Kun je actief gaan luisteren? Wat zeggen mensen over de
aanstaande verandering?
Dat kan in verschillende vormen. Bijvoorbeeld door een interactieve bijeenkomst te organiseren,
door als projectleider een rondje langs teamoverleggen te gaan, of door een tijdelijke ‘huiskamer’ in
te richten in de hal en daar koffietafelgesprekken te voeren.
Kies een vorm die bij jouw organisatie past. Zorg in ieder geval voor een ‘veilige’ omgeving, waar
mensen – het liefst individueel of in kleine groepjes – hun ei kwijt kunnen. Hun stoom afblazen. Vaak
neemt dit de scherpste randjes van de weerstand weg.
YELLOWPAPER
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3. Geef keuzes
Met alleen luisteren ben je er meestal nog niet. Gehoord worden is één, vervolgens
moet er iets mee gedaan worden. Dat geeft mensen een gevoel van controle. Als je wel
luistert maar er helemaal niets mee doet, kan je de weerstand weleens (onbedoeld)
veel erger maken.
Wat helpt is om mensen daadwerkelijk keuzes te geven. Zo herstel je het gevoel van
autonomie. Je laat ze meepraten en meedenken (en beter nog: meebeslissen) over
hoe de verandering eruit komt te zien (het resultaat) en/of hoe deze tot stand komt
(het proces).
Bij activiteitgericht werken betekent dit bijvoorbeeld dat je collega’s mee laat denken
over het ontwerp van hun vernieuwde afdeling. Hoe vaak wil je hier straks gaan
werken, en hoe vaak thuis? Hoeveel stilteplekken moeten er komen? Wat zou een
ideale indeling zijn? Organiseer bijvoorbeeld brainstormsessies (‘wat is jouw ideale
werkplek’) of ontwerpsessies (‘teken de nieuwe afdeling’).
In de praktijk kan het lastig zijn om je
opdrachtgever of het management hierin mee te
krijgen. Het betrekken van collega’s, en ze actief
invloed geven, roept misschien juist bij het
management weerstand op: het gevoel dat hún
autonomie ingeperkt wordt. Wat kan helpen is
om eerst samen met je opdrachtgever te bepalen
wat ‘vaststaat’ (bijvoorbeeld het concept:
flexwerken) en waar nog ruimte is om – samen
met medewerkers – keuzes in te maken
(bijvoorbeeld: hoe wordt iedere afdeling
ingedeeld?).

4 Activeer rollen (‘altercasting’)
Wanneer je gesprekken met medewerkers organiseert, kun je vooraf bedenken in
welke ‘rol’ je ze zou willen zetten. We hebben eindeloos veel rollen: collega, vader,
leider, expert, coach, et cetera. Je bent het allemaal, maar zelden tegelijk. Afhankelijk
van de situatie en je omgeving neem je een bepaalde rol aan. Thuis ben je moeder, op
het werk ben je manager. De crux is dat we allemaal rol-consistent willen handelen.
Met andere woorden: we conformeren ons graag naar zo’n rol.
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Daar kun je gebruik van maken. Stel dat je een focusgroep organiseert met
medewerkers, dan kun je ze bijvoorbeeld uitnodigen en aanspreken als
‘ervaringsdeskundigen’ of ‘werkvloer-experts’. Of als je een groepje meedenkers om je
heen verzamelt, noem ze dan de ‘voorlopers’ of de ‘kopgroep’. Vervolgens willen
mensen graag naar die rol handelen. Ze denken actief met je mee of geven op de
werkvloer het goede voorbeeld.
Een variant op ‘altercasting’ is complimenten geven. Benadruk bijvoorbeeld dat het
hele bedrijf tijdens de Covid-19 crisis zo flexibel is geweest. “Van 100 % op kantoor
gingen we naar 100 % thuis werken, en dat hebben we ontzettend goed gedaan. Dat
laat wel zien hoe flexibel we zijn!”. Laat een bestuurder zoiets zeggen in een
nieuwjaarsspeech, een blog of vlog. Complimenten komen al snel authentiek over;
mensen geloven ze graag. Ze hebben effect op het zelfbeeld. Medewerkers denken
eerder: “Ja inderdaad, we zijn best flexibel! Ook de volgende veranderingen kunnen
we best aan!”.

Voorbeeld. Bij Cogas zetten we medewerkers in de rol van ‘Digitale held’. Deze groep
collega’s hielp anderen op weg met de nieuwe, digitale manier van werken.
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5 Erken de weerstand
Wat doe je als de weerstand, de reactance, er al is? Als mensen zich beknot voelen in
hun vrijheid, zich niet gehoord, of niet eerlijk behandeld voelen? Wat kan helpen is om
de weerstand te benoemen. De emotie te erkennen en te laten merken dat je het hebt
gezien. Een open houding en een eerlijke reactie geeft mensen het gevoel dat je ze
begrijpt. Dat kan de angel eruit halen.
Wat daarbij helpt is om de argumenten of zorgen die leven te herhalen. Daarmee maak
je duidelijk dat je echt hebt geluisterd en dat je hebt begrepen waar het hen om gaat.
Let op dat je wel de juiste weerstand benoemt, en ze niet voorziet van nieuwe
argumenten tegen jouw plan, voor iets wat ze zelf nog niet hadden bedacht. Een
veilige vorm is dan ook een één-op-één-gesprek of een overleg met een klein groepje
invloedrijke criticasters.
Tot slot kan het verstandig zijn om – als dat het geval is – te erkennen dat er een
probleem is. Dat er iets niet goed is gegaan, bijvoorbeeld dat niet alle afdelingen op
tijd betrokken zijn. En geef vervolgens aan hoe je dit in het vervolg gaat aanpakken.
Maak duidelijk wat vaststaat, benoem welke keuzes er nog te maken zijn, en hoe
medewerkers hierbij hun invloed kunnen uitoefenen. Zo herstel je hun autonomie, en
werk je aan herstel van vertrouwen.
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3 Scepticism
Wat is scepticism?
Scepticism is de weerstand die ontstaat als de zekerheid
van mensen wordt bedreigd. Als er iets verandert, zoals
een kantoorinrichting, leidt dat tot onzekerheid. Wat
betekent dit precies voor mij? Hoe moet ik hierop
reageren? Scepticism ontstaat als mensen niet zeker
weten of het goedkomt als ze jouw voorstel of boodschap
accepteren.
Scepticism: behoefte aan zekerheid.

Het lijkt dat ze tegen jouw boodschap zijn, maar vaak zit
daaronder een bredere angst voor verandering. De
evolutionaire reactie daarop is flight: wegvluchten naar de
eigen, veilige werkelijkheid. Bij onzekerheid vinden
mensen het spannend om hun gedrag te veranderen.
Risico-aversie zorgt ervoor dat mensen liever iets uit de
weg gaan, als ze iets te verliezen hebben.
Hoe herken je het?
Bij deze vorm van weerstand zie je geen boosheid, zoals bij reactance, maar voel je de
twijfel. De weerstand is niet gericht op de boodschapper, maar op de boodschap, de
inhoud van het voorstel. Het woord is verwant aan ‘scepsis’, en daar kun je het aan
herkennen. Mensen stellen veel vragen (“Moeten we dit wel doen?”; “Klopt dit wel?”;
“Hoe zit het met X of Y?”) of dragen argumenten aan waarom het geen goed idee zou
zijn (“Ja maar...”).
Wat kun je doen?
Scepticism verminder je niet door méér argumenten voor jouw idee te noemen.
Integendeel, hoe langer je over iets discussieert, hoe meer argumenten mensen gaan
verzinnen voor hun eigen gelijk en hoe meer emoties erbij komen kijken. Daardoor
veranderen mensen hun standpunt minder snel. Ze graven zich in. Of nog erger: ze
schakelen terug naar reactance. Wat moet je dan wel doen? We beschrijven vijf
technieken om met scepticism om te gaan.
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1 Geef garanties
Mensen weten niet van tevoren of de verandering positief zal uitpakken. Ook kunnen
ze bang zijn om iets te verliezen. Bijvoorbeeld een vaste ‘eigen’ werkplek, de
mogelijkheid om ‘persoonlijke spullen’ te laten liggen, of de rust om geconcentreerd
te kunnen werken op kantoor. Onzekerheid leidt tot onrust. Dat voorkom je door
medewerkers gerust te stellen met garanties.
Zijn ze bang dat er niet genoeg werkplekken zijn? Of dat er geen besloten plekken
meer zijn waar ze persoonlijke gesprekken kunnen voeren? Luister naar de zorgen en
bedenk welke je daadwerkelijk kan wegnemen. Bijvoorbeeld: “Er zijn genoeg
werkplekken en besloten plekken”; “De ruimte zit vol geluiddempende elementen”.
Neem de garanties mee in je communicatie (je kernboodschap die overal in
terugkeert), informeer leidinggevenden hierover, en blijf ze herhalen.
2 Creëer een wenperiode
Stel een wenperiode in. Geef bijvoorbeeld aan dat jullie na de overstap naar ‘het
nieuwe werken’ eerst 40 dagen (of 100 dagen) gaan wennen. Daarmee geef je aan dat
jullie niet klaar zijn, wanneer het kantoorpand verbouwd of anders ingericht is, maar
dat het daarna pas begint. We gaan oefenen met ‘flexen’, en daarvan leren in de
praktijk.
Ook erken je hiermee dat het niet gek is als medewerkers niet van de ene op de andere
dag gewend zijn aan de nieuwe manier van werken. Sterker nog, het is volkomen
logisch als ze in het begin hun oude werkomgeving missen, of hun draai niet meteen
kunnen vinden. Dat hoort erbij. Nieuwe routines opbouwen kost nou eenmaal tijd en
energie. Die boodschap geeft rust en zekerheid: kennelijk horen die gevoelens erbij in
het begin, ze zijn tijdelijk en gaan vanzelf over.
Een wenperiode biedt ook ruimte om te evalueren en
feedback op te halen. Stel de vraag: wat gaat er goed, en
waar lopen medewerkers tegenaan? Ga na een tijdje
opnieuw met de organisatie in gesprek. Dat kan online via
een vragenlijst, met een gesprek in een werkoverleg, of
groter in een bijeenkomst ter afsluiting van de
wenperiode. (Misschien zelfs feestelijk: ruil je feedback in
voor een lekkernij!). Het voordeel is tweeledig: collega’s
voelen zich betrokken en serieus genomen, én de
organisatie kan lessen trekken uit de verandering.
Misschien zijn er inderdaad nog verbeteringen door te
voeren in het pand of in de manier van werken.

Voor meer wijsheden en kijkjes-achterde-schermen volg je ons op
Instagram.com/nieuwewending !

YELLOWPAPER

JULI, 2020

3 Knip de verandering in stukjes
Vaak gaat een overstap naar ‘activiteitgericht werken’ gepaard met een fysieke
verbouwing, een nieuwe inrichting van de werkomgeving. Die verandering vindt niet
plaats van de ene op de andere dag, maar ondergaat een transformatie. Daar kan je
gebruik van maken. Laat medewerkers spieken naar de voortgang, met regelmatige
foto’s, bijvoorbeeld op intranet, of met kijkgaatjes op de bouwplaats. Zo komt de
verandering niet abrupt, maar is deze geleidelijk opgebouwd. Mensen wennen alvast
aan het idee van de nieuwe werkplek. Dat vindt het brein wel zo fijn.
Voorbeeld. Avans Hogeschool
laat met communicatie op de
bouwplaats zien hoe het straks
gaat worden. Mensen kunnen er
dan geleidelijk aan wennen. En
ze kunnen zich vast inleven in de
nieuwe situatie; zich een
voorstelling maken van hoe het
straks is om hier te werken.
(Bron: Renovatie.Avans.nl).

Een andere techniek is om alle tussenstappen zichtbaar te maken. Maak een
‘routekaart’ van alle kleine stappen die jullie gaan zetten in de komende periode.
Helemaal aan het einde staat de grote mijlpaal: we zijn over op de nieuwe werkplek!
Tussendoor staan de ‘hectometerpaaltjes’: de kleine stappen op weg daarnaartoe.
Weten wat er aan komt, kan mensen al een beetje geruststellen. Denk aan het
opruimen van de kasten, het vaststellen van het ontwerp, en het slopen van de
wandjes. Markeer die momenten, als ze gelukt zijn. Misschien kan je ze als ‘kleine
succesjes’ zelfs vieren. De grote verandering voelt dan minder abrupt.

Voorbeeld: Bij de
vernieuwing van het
pand van Cogas werkten
we steeds deze
‘routekaart’ bij. Dit
maakte de verandering
geleidelijk en
behapbaar, en gaf
medewerkers inzicht in
de voortgang.
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U L I , 2 0‘zelfovertuiging’
20
4 JGebruik
Je kunt heel hard je best doen om mensen te overtuigen dat het nieuwe
kantoorconcept een goed idee is. Met enthousiasme en argumenten. Toch is de kans
groot dat dit niet werkt. Mensen hebben namelijk een filter aanstaan voor de
informatie die ze van anderen krijgen. Ze stellen onbewust de vraag ‘Geloof ik dit wel’?
En zoeken vanzelf naar de gaten in jouw verhaal. We zijn gewend om kritisch te kijken
naar beweringen van de ander.

Je kunt het ook omdraaien en een vraag stellen: ‘Waarom is activiteitgericht werken
goed voor onze organisatie?’ of ‘Waar kijk jij naar uit als we straks weer naar kantoor
mogen?’. Probeer medewerkers te verleiden om zich de toekomstige situatie levendig
voor te stellen, en na te denken hoe ze in de nieuwe situatie gaan werken. Dat kan
bijvoorbeeld in een gesprek, overleg, bijeenkomst of enquête. Mensen moeten dan
zélf gaan nadenken over de positieve kanten. Ze komen zelf met ideeën, redenen of
argumenten. En omdat ze die zelf hebben verzonnen, vinden ze die argumenten een
stuk overtuigender dan argumenten van een ander.

Voorbeeld. We vroegen medewerkers van Cogas via de Mentimeter in een online webinar waar zij het meest naar
uitkijken. Hierdoor gingen zij zelf nadenken over de positieve aspecten van een verandering in de manier van werken.

5 Benut sociale normen
Mensen zijn sociale wezens. Als er iets in onze omgeving verandert, kijken we eerst
naar elkaar. Wat vinden anderen er eigenlijk van? De meningen en reacties van
collega’s en leidinggevenden hebben invloed op die van onszelf.
Vaak zien we bij grote veranderingen dat de criticasters (die scepticism ervaren) wel
van zich laten horen, bij de koffieautomaat, in de kantine of op intranet. Met een
beetje mazzel zijn er enkele enthousiastelingen, die zich hardop uitspreken vóór de
nieuwe plannen. Maar vaak is er een grote, stille meerderheid. Deze collega’s wachten
af wat het uiteindelijk voor hen betekent, wat anderen doen en zeggen. Ze kijken de
kat uit de boom.
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negatieve reacties de overhand
krijgen. Hier kun je op inspelen door de positieve
geluiden – die er zeker zullen zijn – te versterken. Dat
kan bijvoorbeeld door een vlog te (laten) maken met
enthousiaste collega’s, die vertellen waar zij naar
uitkijken. Zo komt óók het positieve geluid over als
sociale norm. Het effect zal zijn dat andere collega’s,
die er positief tegen aankijken, zich eerder durven uit
te spreken. Het is geaccepteerd om vóór te zijn. NB:
Zorg wel dat de boodschap geloofwaardig blijft,
bijvoorbeeld door ook enkele kritische geluiden op te
nemen, of voorheen sceptische collega’s aan het
woord te laten.

Voorbeeld. We vroegen
collega’s bij Cogas om een
korte video van 10 seconden
op te nemen waarin ze
vertellen waar ze naar
uitkijken, als de verbouwing
straks klaar is. Die
monteerden we tot een
compilatievideo voor op
intranet.
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4 Inertia
Wat is inertia?
Inertia is de weerstand die ontstaat als het
‘energiebehoud’ van mensen wordt
bedreigd. Het menselijk brein is nou
eenmaal ingesteld op zuinig omgaan met
energie. Dus worden er keuzes gemaakt
en doen mensen niet alles wat ze zouden
willen doen. Bij een verzoek dat moeite
kost is het antwoord freeze: niets doen.

Inertia: behoefte aan urgentie en/of energie.

Hoe herken je het?
Mensen zeggen dat ze het willen doen, maar doen het vervolgens niet. De intentie is
er, maar het gedrag blijft uit. Dit wordt ook wel een intention-behavior gap genoemd.
Stel: je bent klaar met de verbouwing van je kantoor en medewerkers mogen daar
voor het eerst weer aan het werk. Het zou goed kunnen dat ze, net zoals vóór de
verbouwing, steeds op dezelfde plek gaan zitten. Of: het is de bedoeling om hybride te
gaan werken, afwisselend thuis en op kantoor, maar intussen komt iedereen
automatisch om half negen binnen. Dit kan met inertia te maken hebben. Ook al
zeggen medewerkers dat ze activiteitgericht werken wel zien zitten, ze handelen er
niet naar.
Wat kun je doen?
Het uitblijven van de gewenste gedragsverandering komt vooral door een gebrek aan
motivatie, energie, urgentie of commitment. Daar kun je op inspelen. Hoe? We delen
vijf technieken om met inertia om te gaan.
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1 Maak het concreet en makkelijk
Bij veel grote veranderingen blijft het vaag, abstract en onduidelijk wat medewerkers
nou precies moeten gaan doen. Wat betekent ‘activiteitgericht werken’ of ‘het nieuwe
werken’ in jouw organisatie? Wat wordt er van medewerkers verwacht? Eigenlijk moet
je dat kunnen beschrijven alsof het op een foto staat. Wat zíe je iemand doen? Als je
wilt dat mensen je nadoen, moet je het ook kunnen voordoen.
Voorbeeld. Bij Cogas maakten
we visueel zichtbaar wat de
bedoeling was. Kies een plek
die past bij het werk dat je
gaat doen. Met 6 verschillende
zones, die op de werkvloer snel
te herkennen waren aan de
kleur en het icoon.

Als je dat concreet hebt kun je die nieuwe normen/spelregels helder communiceren, in
je kernboodschap of met een visualisatie. Zo voorkom je dat er verschillende beelden
of verwachtingen gaan leven. Wanneer je kantoorconcept bijvoorbeeld bestaat uit
verschillende zones voor verschillende werkzaamheden (bijvoorbeeld met
overlegplekken, concentratieplekken en samenwerkplekken) helpt het als in de
ruimte zelf snel zichtbaar is waar elke zone zich bevindt. Hang plattegronden op en
breng signing aan op en rondom de verschillende plekken. Zo herinner je mensen – op
het moment dat ze bij een werkplek aankomen – wat hier precies de bedoeling is.

Tip: heb je stilteplekken en wil je dat mensen daar echt stil zijn? Wat kan helpen is de ruimte aankleden met
(illustraties van) boeken. De onbewuste associatie met een bibliotheek zorgt ervoor dat mensen vanzelf stiller zijn.
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begin goed te ondersteunen. Misschien kun je in de
eerste werkweek op iedere afdeling een groepje
collega’s laten rondlopen, die als vraagbaak of coach
fungeren. Je zet hen bewust in deze rol (zie ook
‘altercasting’), door ze een bepaalde naam te geven of
herkenbare shirts te laten dragen. Zij helpen collega’s
op weg. Zo wordt het zo makkelijk mogelijk om je weg
te vinden en de nieuwe manier van werken eigen te
maken. Ook draagt de collegialiteit bij aan de
positieve energie en maakt het zichtbaar dat we in
een wenperiode zitten.

2 Sluit aan op waarden
Inertia komt voor als mensen aangeven positief te
zijn over het nieuwe kantoorconcept, maar als puntje
bij paaltje komt, ze dit niet laten zien in hun gedrag.
Wat kan helpen is om de intrinsieke motivatie te
vergroten. Daarmee bedoelen we dat mensen zélf
echt graag willen werken op de nieuwe manier. Niet
omdat ze een beloning o.i.d. krijgen; de wens komt
uit henzelf.

Met herkenbare shirts kun je collega's in de rol
zetten, van vraagbaak/coach op de werkvloer

Een goed startpunt is om na te gaan wat de waarden zijn van jouw doelgroep. Wat
vinden deze mensen nou echt belangrijk? Wat zit er achter hun persoonlijke dromen,
drijfveren en doelen? Als je het nieuwe, gewenste gedrag daarop kan aansluiten, zorg
je dat dit niet ervaren wordt als iets nieuws, opgelegd door een ander, maar als iets
wat bij hen past.
Het waardenmodel van Schwartz, op de volgende pagina afgebeeld, kan van pas
komen om die waarden op te sporen. Een concept als ‘het nieuwe werken’ kan je
bijvoorbeeld steunen omdat je ‘vrijheid’, ‘creativiteit’ en ‘onafhankelijkheid’ belangrijk
vindt (linksbovenin het model). Bij sommige bedrijven zullen die woorden zeker
aanslaan.
Maar in andere organisaties hechten medewerkers eerder waarde aan ‘zekerheid,
‘sociale orde’ en een ‘familiegevoel’ (onderin het model). In dat geval kun je je
communicatie daarop inrichten. Wat is de link tussen het gewenste gedrag en deze
waarden? Leg bijvoorbeeld de nadruk op de voordelen van een ‘clean desk policy’ (‘je
weet waar je aan toe bent’), of laat zien hoe makkelijk het wordt om elkaar te vinden
in de familiaire ‘huiskamer’.
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Waardenmodel van Schwartz

3 Vergroot positieve energie
Wanneer mensen wel iets wíllen, maar het toch niet doen, is er vaak een gebrek aan
energie. Eigenlijk wil je de energie, het positieve gevoel rondom de nieuwe werkstijl,
zien te vergroten. Hoe maak je de verandering leuk en levendig? Wanneer het pand
verbouwd of opnieuw ingericht is, kun je het moment van opening hiervoor gebruiken.
Tijd voor een feestje?
In coronatijd zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt, maar misschien is een
virtuele rondleiding – een 3D-tour over de werkvloer – wel mogelijk.
Organiseer een ‘Nieuwe werken Safari’, waarbij collega’s in groepjes de nieuwe
werkplekken kunnen verkennen. Op zoek naar de ‘big five’: de vijf verschillende
typen werkplekken.
Leg een rode loper door het pand, en nodig collega’s als heuse VIP’s uit voor de
‘première’ op een openingsavond, waarbij ze hun +1 mogen meenemen.
Geef een rondleiding door de nieuwe werkplek, bijvoorbeeld met een audiotour
zoals in een museum.
Wat je ook kiest: vind een vorm die past bij jouw organisatie(cultuur). Zo’n creatief
concept voor een opening kán een positieve schwung meegeven aan de perceptie van
medewerkers, precies op het moment dat het eropaan komt. Je zorgt zo dat
gesprekken niet gaan om argumenten, vóór of tegen, maar dat je inwerkt op het
gevoel, op de emotie, en in ons brein is dat altijd sneller dan de ratio. Je versterkt
positieve associaties over de verandering en vergroot de positieve energie.
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Voorbeeld. Bij Cogas was de verbouwing klaar, maar door de coronacrisis konden collega’s
het nog niet bekijken. Daarom maakten we deze virtuele 3D-tour zodat iedereen - vanuit
huis - toch een kijkje kon nemen. In elke ruimte vind je ‘hotspots’, punten waarin je op een
leuke manier (met video/audiofragmenten) meer ontdekt over de nieuwe manier van
werken (in samenwerking met Virtual Lab 17).

4 Geef het goede voorbeeld
Als de nieuwe manier van werken eenmaal is ingevoerd, zijn er nieuwe sociale regels
nodig. Is het oké om thuis te werken of word je altijd op kantoor verwacht? Hoe laat
moet je binnenkomen en wanneer ga je weg? Waar ga je zitten? Wissel je gedurende
de werkdag van plek, of zit je meestal in dezelfde hoek?
Meestal blijven dit soort ‘regels’ ongeschreven. Het zijn informele afspraken of
normen, waarvoor mensen naar elkáár kijken, om te zien wat anderen doen. Dat
beïnvloedt (grotendeels onbewust) het eigen gedrag. Vooral de beginperiode, dus kort
nadat de nieuwe manier van werken is ingevoerd, is van belang. Vanaf dat
verandermoment gaan mensen namelijk nieuwe gewoontes, nieuwe routines
opbouwen. En die slijten in; na een tijdje blijf je automatisch doen wat je altijd doet.
Een goede start begint met mensen die het goede voorbeeld geven. Zorg ervoor dat de
leidinggevenden gaan werken in de nieuwe stijl. Als je wil dat mensen gaan
flexwerken, moeten de teamleiders en managers niet altijd in hetzelfde hokje gaan
zitten. Mensen kijken altijd naar wat autoriteiten om hen heen doen. Of organiseer een
groep ambassadeurs, met collega’s die de rollen van vraagbaak en voorloper met
elkaar combineren. En ga met hen in gesprek over hun rol en verantwoordelijkheid
(zie ook ‘altercasting’ en ‘commitment’).
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5 Zet in op ‘commitment’
Er is een verschil tussen zeggen: ‘Ik ga het doen!’ en de praktijk: ‘Ik doe het!’. Wat kan
helpen is om de ‘commitment’ te vergroten. Dat betekent dat mensen zich
‘commiteren’, oftewel zich uitspreken, zich vastleggen, zich binden aan het nieuwe
gedrag.
Dat kan door ze te laten uitspreken of opschrijven dat ze het nieuwe gedrag gaan
uitvoeren. Het beste is om ze dit publiekelijk te laten beloven, dus waar andere
mensen bij zijn. En om ze het te laten bevestigen met een handtekening. Vanuit de
psychologie weten we namelijk dat mensen graag wat-ze-zeggen en wat-ze-doen met
elkaar in overeenstemming brengen. We zijn geneigd om ons aan onze uitspraken te
houden, vooral als we dit aan anderen hebben toegezegd.
Zo'n commitment werkt het beste als hij geformuleerd is als implementatie-intentie.
Dit is een als-dan-plan, waarin de concrete aanleiding en het gewenste gedrag worden
benoemd. Wat goed werkt is om het concreet te maken met behulp van de drie w’s:
wie, wanneer en waar. Hoe ga je zorgen dat je het echt gaat doen?
Voorbeeld: Aan het einde van elke werkdag (wanneer) zet ik (wie) in mijn agenda
(waar) welk werk ik morgen ga doen en waar ik dat ga doen.
Het uitspreken van deze intentie kan goed passen binnen activiteitgericht werken,
waarin van medewerkers wordt verwacht dat ze een werkplek kiezen die past bij het
werk dat ze gaan doen. Dat kan op kantoor zijn, maar eventueel ook thuis of elders.
Het doel is zo specifiek geformuleerd, dat medewerkers het gewenste gedrag niet
langer uit kunnen stellen. Geen excuusjes meer. En na een tijdje volhouden slijt het in
als routine, waardoor ze het voor een lange tijd kunnen volhouden. Dat maakt
implementatie-intenties zo effectief.

Voorbeeld. Wanneer de verleiding groot is om voor de minder goede keuze
te gaan, kan het helpen als het gewenste gedrag van tevoren al uitgedacht
is. Met de zinnen hierboven helpt DUO mensen om een afspraak met
zichzelf te maken.
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5 Aan de slag!
In dit yellowpaper hebben we 15 technieken gedeeld voor hoe je medewerkers mee
kunt nemen bij de overstap naar een nieuwe werkomgeving. Hieronder zetten we ze
allemaal op een rij. Een inkijkje in de gereedschapskist van Nieuwe Wending. En in
onze methode: eerst onderzoek doen (welke weerstanden leven er of kun je
verwachten?), op basis daarvan een communicatiestrategie maken, en die vervolgens
op een creatieve manier uitvoeren en monitoren.
Reactance

Scepticism

Inertia

Wat je kunt doen

Zorgen dat ze naar je
luisteren

Zorgen dat ze je
boodschap tot zich
nemen

Zorgen dat ze het
gaan uitvoeren

Technieken

1 Kies een afzender
2 Luister actief
3 Geef keuzes
4 Activeer rollen
(‘altercasting’)
5 Erken de weerstand

1 Geef garanties
2 Creëer een wenperiode
3 Knip de verandering in
stukjes
4 Gebruik
‘zelfovertuiging’
5 Benut sociale normen

1 Maak het concreet en
makkelijk
2 Sluit aan op waarden
3 Vergroot positieve
energie
4 Geef het goede
voorbeeld
5 Zet in op ‘commitment’

Tot slot willen we benadrukken dat er niet één standaardoplossing voor alle
organisaties en situaties is. Een effectieve gedragsstrategie is maatwerk, omdat
doelgroepen van elkaar verschillen. Het beste vertrekpunt is daarom een goed inzicht
te krijgen in de mensen die je in beweging wilt krijgen. Hoe ziet hun wereld eruit? Wat
drijft hen? Wat zijn hun zorgen en frustraties?
Start met onderzoeken en stap niet in de valkuil om té snel je strategie op te willen
stellen. Of té snel in de uitvoering te schieten. Ga luisteren en analyseren, en kijk
daarná welke technieken het beste passen. Anders is de kans groot dat je niets
verandert. Of dat je onbedoeld de weerstand juist vergroot.

Zin om te sparren?
Hopelijk kun jij deze tips gebruiken in jouw verandertraject! Wil jij eens sparren met
een van de Nieuwe Wending-adviseurs? Stuur een mailtje naar
info@nieuwewending.nl en we spreken af voor een kop koffie. We denken graag met je
mee over onderzoek, strategie, gedragstechnieken en communicatiemiddelen.
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Een deel van de foto's in dit yellowpaper laat middelen zien die Nieuwe Wending heeft
toegepast in opdracht van/ in samenwerking met Cogas, netwerkbedrijf voor gas, data
en telecommunicatie. De vormgeving van deze middelen is gemaakt door ZIN Grafisch
ontwerp.
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